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Materialinės ir etinės 
vertybės

Gyvendami nepaprastų Įvykių lai
kotarpį, turime progos stebėti ir pa
tirti, kaip keičiasi materialinių ver
tybių matas ir kaip pastovios lieka 
etinės Vertybės (dorybės), nors jų pa
stovumą ir tvirtumą mėgina nuneigti 
visokį izmai ir materialistinis pasau
lis. Etinės normos, kuriomis remiasi 
visos religijos, iš senų senovės išlaiko 
savo vertę iki pat šių dienų. Teisin
gumas, artimo meilė, kilnumas ir 1.1. 
Išlaiko savo vertę, nors kartais stęn- 
giamasi jas Įvairiomis priemonėmis 
nuslopinti. Tos dorybės vistiek lieka 
pagrindinėmis mūsų gyvenimo nor
momis, nerašytąja konstitucija, nes 
jomis remiasi mūsų visuomenės ir 
valstybės santvarka.

Mes matėme, kaip begaliniai pa
sikeitė materialinės vertybės, ir žmo
nės, kurie jas mėgino sieti su etinė
mis gerybėmis arba normomis, tuo 
būdu norėdami pateisinti savo nedo
rą elgesį, nusigyveno iki visiško jų 
gyvenimo filosofijos bankroto.

Peržvelgus paskutinius dešimtme
čius gaunasi be galo sudėtingas vaiz
das. Lietuvai besikuriant reikėjo 
daugumai pradėti iš pradžios. Lietu
viai žemės ūkio krašte gyveno ramų, 
kaimyniškai brolišką gyvenimą. Pui
kybės ir išdidumo jie beveik nepa
žino. Kai su laiku pradėjome turtėti 
ir daliai žemdirbių vaikų pavyko iš
kilti, pasiekti valstybėje ir visuome
nėje aukštas vietas ir titulus, puiky
bė ir kitos nedorybės pradėjo dygti 
kaip grybai. Dalis kadaise padorių 
žemdirbių sūnų ir dukrų neteko pu
siausvyros ir tarėsi, kad karta sisnįys^k, 
tu ir titulu auga ir žmogaus dorybes, 
jų vidujinė vertė, dėl to jiems nebe
reikią skaitytis su savo giminėmis ir 
jaunystės draugais, jei tie nėra toly
gaus ar panašaus rango. Taip, pvz., 
berniokas, suaugęs ir tapęs aukštu 
valdininku, uždraudė net savo žmo
nai draugauti su jos buvusiais drau
gais ir giminėmis. Jie pasidarė ne
beprieinami, nesukalbami, nebepažino 
nei savo kraujo giminių nei bičiulių 
ir puikybėje tepažino tik save. O 
jiems materialiai nieko -netrūko, ne
bent paukščio pieno.

Atėjo kiti laikai. Mūsų tėvynę

Estijos Laisvės šventės proga
Taikingų ir ramaus būdo žemdir

bių ir žvejų kraštas, savo plotu ir gy
ventojų skaičiumi mažesnis už mūsų 
Lietuvą, yra Estija, kuri šių metų va
sario 24 dieną švenčia savo laisvės ir 
nepriklausomybės 29-rių metų sukak
tuves. Tai šalip ir tauta, kurios tūk
stančius metų skaičiuojamoje istori
joje buvo, galima sakyti, daugiau ver
gijos ir svetimųjų priespaudos amžių, 
negu skaisčių nepriklausomo gyveni
mo prošvaisčių. Ir jeigu vis dėlto 
šiandien apie estus šnekama kaip apie 
gyvybingą ir kūrybingą tautą, kurios 
neįstengė sunaikinti pikčiausios oku-
pantų užmačios, tai yra tik dėl, kad 
estų tautinis susipratimas, dvasinė 
kultūra ir laisvės troškimas buvo ir 
yra galingesni negu jai svetimųjų 
kalti pančiai.

Su kaimynais estais mus riša ne tik 
glaudūs ir kaskart vis nuoširdesni 
daręsi bičiulystės santykiai, ne tik 
paskutiniajame amžiuje tokie pat 
skaudūs išgyvenimai, patirti iš tų pat 
okupantų,—šie ryšiai plaukia iš gilio
sios senovės, kada visoms trims Pa
baltijo tautoms — Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai — buvo lemta tapti barieru 
ant didžiojo vieškelio, vedančio iš 
rytų Į vakarus ir atvirkščiai. Jeigu 
mūsų protėviams pavyko laiku susi
jungti savybėje ir, ne tik atlaikius 
didįjį vakarų samdinių spaudimą, bet 
ir sudavus jiems lemiantį smūgį Žal
girio laukuose, sukurti šešetą amžių 
gyvavusią Lietuvos valstybę, tai kai
mynai estai, per daug staigiai galin
gesnių ir kietesniais šarvais apsi
ginklavusių riterių užklupti, tos lai
mė' neturėjo.

Nekaltais prekybiniais tikslais i

Pasaulis kritiškoje būklėje
PAREIŠKĖ JAV UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIS

Praėjusią savaitę JAV senato užs. 
reikalams komitete užsienių reikalų 
minlsteris George C. Marshallis pa
reiškė, kad „pasaulis yra labai kri
tiškoje būklėje“. Šį savo pareiškimą 
pakartojo ministeris ir spaudos žmo
nėms. Nors tarptautinė padėtis pa
staruoju metu nėra -pablogėjusi, bet 
iki šiolei taip ryškiai ir viešai ne
buvo drįstama pasisakyti, stiprių pa
reiškimų ypačiai prisivengdavo va
dovaujantieji valstybių vyrai. Pa
skutiniuoju metu pradedama nebe-

Laisvės stovyia Karo Muziejaus sodelyje Kaune, aplinkui nepriklausomybės meto pastatai: Kultūros Musiejus 
suplaukdavo minių minios, džiaugdamosi laisve'ir nepriklausomybęir Žemės Banko rūmai. Čia

užliejo nelaimių bangos viena po ki
tos. Mes buvome išblaškyti po visas 
pasaulio šalis. Šiandien kiekvienas 
yra tas, kas jis tikrai yra — žmogus, 
su gerais ir blogais privalumais. 
Šiandien visi esame tremtiniai, beže
miai, ir likimas vėl suvedė tuos gi
mines ir pažįstamus, kurie kadaise 

rytinius Baltijos pakraščius pradėję 
lankytis vokiečiai XIII a. pradžioje 
Padauguvyje įkuria savo kolonialinę 
vokišką valstybę ir po 20 metų tru
kusios kovos (1208—1227) pavergia ir 
estus, kurie Į šią erdvę buvo kartu su 
suomiais atkilę prieš daugelį tūks
tančių metų. Sunki ir kieta vergų- 
baudžiauninkų dalia tenka estams ligi 
pat šios vokiškosios valstybės žlugimo 
- daugiau kaip tris šimtus metų (1561). 
Po užtrūkusių varžybų kaimynams 
pasidalijus žlugusio vokiečių ordino 
palikimą, Estija atitenka švedams. Jų 
valdžioje estai, kad ir neturėdami vi-
siškos nepriklausomybės, įstengia pa
kilti medžiagiškai ir sustiprėti dva
siškai, bet neilgam. Po pusantro 
šimto metų, įsigalėjusi ir į Baltijos 
jūrą išėjimo ieškodama Rusija 1721 m. 
uždeda savo leteną ant laisvės išsiil
gusios estų tautos. Vėl estas tampa 
baudžiauninku ir turi tarnauti ne tik 
krašte įsigyvenusiam vokiečiui baro
nui, bet ir naujajam okupantui - ru
sui. Sis rusiškosios okupacijos laiko
tarpis Estijoje labai panašus arba, ti
kriau sakant, toks pat kaip ir ano 
meto Lietuvoje. Pamažu ir palaips
niui seka baudžiavos panaikinimas, 
žemės reforma ir medžiagiškai susti
prėjusių valstiečių tautinis atbudimas. 
XIX viduryje. Pradžioje tatai reiš
kiasi grynai kultūriniu sąjūdžiu, kuris 
ilgainiui įgauna vis daugiau' politinio 
charakterio. Kai pagaliau įsilieps
noja pirmojo pasaulinio karo gaisras, 
estų tauta pasirodo visiškai subren
dusi savo nepriklausomam valstybi
niam gyvenimui.

Iki Rusijos revoliucijos Estija iš
vengia vokiečių okupacijos, siaulusios

vengti viešumon kelti ne tik pačią 
kritišką būklę, bet mėginama nuro
dyti ir blogybių šaltinius.

PRIEKAIŠTAI RUSIJAI
Senatorius Arthur H. Vandenber- 

gas, senato prezidentas ir užsienių 
politikos komiteto pirmininkas, va
sario 14 d. baliaus metu pareiškė, 
kaip praneša AP, jog Sovietų Sąjun
ga esanti praleidusi „fair play“ (gar
bingą lošimą“) ir gerą valią, kurią 
reiškė JAValstybės Rusijos atžvilgiu.

nebenorėjo vienas kitą pažinti, į tas 
pačias sąlygas. Tie, kurie kadaise ne
norėjo susitikti su savo prastais gi
minėmis ar buvusiais draugais, šian
dien vėl susitinka ir net dažnai pa
keistomis rolėmis. Tie, kurie buvo 
ir liko žmonės, nors buvo puikiųjų 
paniekinti, šiandien gal yra vertin

mūsų krašte ir trukdžiusios Lietuvai 
atsikurti. Tad estai geriau gali išnau
doti rusų okupantų pakrikimą pir
mojo pasaulinio karo pabaigoje. Jau
1917 metų pradžioje jie perima savo 
krašto administravimą, sudaro savo 
seimą ir šis, po spalių revoliucijos 
išklaidytas, bet dirbdamas slaptai,
1918 metų vasario 24 d. paskelbia pa
sauliui Estijos Nepriklausomybės 
aktą. Pradeda kurtis sava kariuomenė, 
gavusi pradžią iš paskirai veikusių 
tautinių estų dalinių, praeina dar pora

(Nukelta į 8 pusi.)

Tremt. problemos sprendimui artėjant
Paskutiniu metu tremtinių darbo 

jėgos išnaudojimu labai aktyviai su
sirūpino ne tik okupacinių pajėgų 
vadovybės, kurioms dėl jų išlaikymo 
tenka nemaža atsakomybė, bet taip 
pat ir tų kraštų Vyriausybės. Trem
tinių reikalu rūpinasi numatytoji lip
dyti tarptautinė tremtinių organiza
cija (IRO). Tas svetimųjų rūpinima
sis tremtiniais mumyse sukelia dve
jopą aspektą — malonų ir rūpestingą.

Malonu mums girdėti, kad Švei
carijoje susirinkę vienuolikos valsty
bių atstovai mėgina lipdyti IRO, bet 
nesant kvorumui (jam reikia 15 vals
tybių) negali formaliai ir finansiškai 
šios organizacijos sudaryti. Todėl D. 
Britanijos atstovas suformulavo tele
gramos turinį ir grupė atstovų ją pa
siuntė Jungtinių Tautų gen. sekre
toriui Trygve Lie, kad jis kreiptųsi 
į visas tautas, kviesdamas jas prisi
dėti prie IRO sukūrimo. Nebuvo pa

Vandenbergas specialiai pažymėjo, 
jog Maskva neatsakiusi nieko į pra
šymą atsiteisti nuomą paskolą, kurią 
sudarė karo metu Rusijai perleistos 
gėrybės 11,3 milijardų dolerių sumo
je. Pažodžiui Vandenbergas taip iš
sireiškė: „Keturis amerikiečių diplo
matų prašymus dėl sąskaitų išlygi
nimo Rusija visiškai ignoravo.“

Toliau jis pažymėjo, jog Maskva 
nepaisė Valstybės departamento no
tos dėl 125 prekybinių laivų,1 kurie 
Rusijai buvo suteikti pagal skolos- 

giausi bendruomenės nariai, ne dėl 
savo turtų arba titulų, bet dėl savo 
kilnios širdies ir sveiko proto. Šian
dien daugelis tų, kurie kadaise kra
tėsi tų prasčiokų, jiems noriai tiesia 
ranką ir, remdamies savo giminyste 
ar pažintimi, prašo padėti ir yra lai
mingi, jei tas prasčiokas iš savo ne
turto suranda galimybę jam padėti. 
Šiandien jis yra dėkingas už visa, 
nes tas prasčiokas dažnai susivokia 
primityviose sąlygose geriau, negu 
kadaise puikusis dėdė. O jei tektų iš-
vykti į svetimus kraštus ir ten kurtis 
iš naujo, dar nežinia, kartras katram 
padės.

Kokia permaina! Koks vertybių 
pasikeitimas! Jis aiškiausiai rodo, 
kad materialinės gėrybės ir titulai 
yra relatyvios vertybės. Jos priklau
so nuo tam tikrų sąlygų, be kurių nei 
turtas nei titulai neturi vertės. Žmo
gus, kuris savo elgesį ir veiksmus 
grindžia etikos normomis, visur ir 
visuomet lieka žmogumi: žmogumi, 
kurio mes visur ir visuomet ieškome.

J. Gr.

miršta pasiūlyti pakviesti ir Sovietu 
Sąjungą bei jos satelitus. Vadinasi, 
žūtbūt norima tremtinių reikalą pri
vesti prie sprendimo, kai UNRRA 
nustos veikusi.

Taip pat malonu girdėti, jog D. 
Britanijos karo ministerijos pasekre- 
torius lordas Pakenham pareiškė 
parlamente, jog D. Britanijos misija 
šiomis dienomis išvyksianti į Vokie
tiją ir Austriją ieškoti darbo jėgos 
Britanijos medvilnės pramonei.

Vėliau gautomis žiniomis ši mi
sija jau atvykusi.

Prancūzijos užsienių reikalų mi
nisterijos pareigūnas pareiškė, jog 
pasitarimai su amerikiečių įstaigo
mis dėl savanoriško DP išvykimo į 
Prancūziją vyksta palankiai. Ameri
kiečiai tam pianui pritaria, nes tuo 
būdu gali būti išspręsta DP proble
ma, kuri dabar amerikiečiam* mo

nuomos sutartį. „Tat tik keletas cha
rakteringų įvykių“, pridūrė jis. „Aš 
turiu nurodyti, kad tokie reiškiniai 
neprisideda prie gerų santykių ir 
susipratimo skatinimo.“

Pagaliau Vandenbergas palietė 
atominės bombos klausimą ir pasa
kė, kad Amerika atominės bombos, 
naikinančio ginklo, paslapties neati
duos tol, .kol bus įrodyta, jog pasau
liui nebegręsia atominis karas. t

Vasario 16 d. JT Saugumo Tary
boje Gromyko vėl pasipriešino Ame
rikos atominės energijos planui ir
reikalavo, kad Saugumo Taryba tuo
jau uždraustų atominių bombų ga
mybą.

PASIKEITIMAI NOTOMIS
Be senatoriaus Vandenbergo pa

darytų priekaištų Sovietų Sąjungai, 
nemažą audrą sukėlė JAV užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojas Dean 
Acheson, kada jis senate pareiškė, 
jog Rusija vedanti „agresyvią ir 
ekspansyvią“ užsienio politiką, pra
neša United Press iš Washingtono. 
Į tokį pareiškimą tuojau reagavo 
Maskva. UP pranešimu, netrukus 
Sovietų ■ Sąjungos užsienių reikalų 
ministeris V. Molotovas pasiuntė 
JAV ambasadoriui, gen. Įeit. Walter 
Bedell Smith, protesto notą. Rusų 
protesto notoje minima, jog Acheson 
pareiškimas esąs „melagingas ir prie
šiškas“. ■

Paskutinės radijo žinios nurodo, 
jog į minėtą V. Molotovo pareiškimą 
nota atsakė JAV užsienių reikalų 
ministeris G. C. Marshallis pažymė
damas, kad D. Acheson kalbėjęs taip, 
kaip jo einamos pareigos jam leidu- 
sios kalbėti. ' Oficialiuose Washing
tono sluoksniuose pažymima, kad 
Marshallis griežtai ir energingai at
metęs priekaištus, kuriuos Molotovo 
lupomis bandanti daryti Maskva 
JAValstybių užsienio politikai.

Senatorius Bourke B. Hickenloo- 
pas, respublikonas iš Jova, pareiškė 
reporteriui, jog Achesonas pasakė 
žodžiais tai, „kas yra aišku kiekvie
nam nešališkam stebėtojui „apie Ru
sijos veiksmus ir programą“.

William K. Knowland (R. Calif.) 
pasakė laikraštininkui, jog Acheson 
patvirtino tai, kas bendrai esą ži
noma.
NESUTARIMAI DEL AUSTRIJOS

S & S korespondentas praneša, kad 
Vakarų sąjungininkai atmetė Sovietų 
reikalavimą legalizuoti ekstra terito- 
rialines teises Austrijoje. D. Britani
jos, Amerikos ir Prancūzijos atstovai 
kontrolės taryboje atmetė Sovietų 
reikalavimą dėl dviejų įstatymų, ku
riais Austrijai buvo leista kontro
liuoti geležies ir kitų metalų paskir
stymą. Vakarų sąjungininkai laikėsi 
nusistatymo, kad Įstatymai praeitų 
be jokių priedų.

I (Nukelta į 8 pusi.) 

kesčių mokėtojams kaštuojanti apie 
100.000.000 dolerių.

Tame pat N.Y.H.T. rašoma, kad 
Prancūzijos misija esanti Britų oku
pacinėje Vokietijos zonoje ir ieškanti 
kvalifikuotų DP vyrų jėgų, kurie ga
lėtų pakeisti išvykstančius vokiečius 
belaisvius. Kita misija jau studijuo
janti tuo pačiu tikslu prancūzines 
Vokietijos ir Austrijos zonas. Pran
cūzai apskaičiuoja, jog iš 1.300.000 
DP visose zonose esą apie 200.000 ge
rų angliakasių, ūkininkų ir pramonė* 
darbininkų.

Čia kartu tenka pridurti, jog iki 
šiol prancūzų komunistų partija prie
šinosi DP įgabeniznui į Prancūziją, 
bet dabar liovėsi tatai kalbėti. Anks
čiau jie motyvavo tuo, jog DP esą 
nusistatę prieš Sovietų Sąjungą (bet 
tta prieš Prancūziją! Aut.) ir kad jų 
reikalaujanti Sovietų Sąjunga.

(Nukelta į 8 pusi.)
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Akademikai Heidelberge iškilmingai mini Nepriklausomybės šventę
DALYVAUJA UNIVERSITETO REKTORIUS — SVEIKINA VYRIAUS IAS MIESTO BURMISTRAS

Gražioji Nemuno šalis

Heidelbergo universitete, seniau- 
slanie Vokietijoje, 1946/47 žiemos se
mestre yra apie 10(T mūsų tautiečių 
imatrikuliuotų. Iš apie 500 nevokie- 
čių studentų mūsų akademikai su
daro gausiausią tautinį vienetą. Lie
tuviai rimtai studijuoja ir jų vardas 
su pagarba minimas profesorių, ka
rinės valdžios ir UNRRA-os parei
gūnų. Jausdami savo tautinę pareigą 
atkreipti šio kultūros centro inteli
gentijos dėmesį į lietuvių tautą ir jos 
laisvės kovą, Vasario 16 mūsų aka
demikai iškilmingai paminėjo. Prie 
aukšto lygio šventės. paruošimo ir 
pravedimo mielai prisidėjo kiti 
miesto gyventojai .lietuviai.

Liaudies dainos žavi svečius
Šeštadienį, Vasario 16-sios išva

karėse, 560 m. Universiteto Aula pri
sirinko kviestų svečių. Pirmą kartą 
istorijoje Šioje mokslo šventovėje pa
sigirsta lietuviška liaudies daina. 
Kauno Valstybinės Operos solistė V. 
Jonuškaitė, akomponuojant žinomam 
vokiečių pianistui dr. Hallasch, žavi 
savo balsu svečius nuo pirmos dai
nos. Ir kitų tautybių klausytojai iš 
programoje atspausdintų santraukų 
gali pasekti turinį. Pianistė J. Ra- 
jauskaitė skambina nepaprastu pre
ciziškumu klasiškus muzikos kūri
nius. Babaigoje V. 'Jonuškaitė dai-

WIUIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Popietė Pabaltijo 
Universitete

S. m. vasario 9 d. Baltijos Uni
versiteto lietuviai studentai surengė 
jaukią popietę su įvairia ir nuotai
kinga programa, dalyvaujant ne tik 
studentams, bet ir profesoriams.

'Įžangos metu prof. V. Stanka pa
sirodė ne tik gabus Baudž.' Teisės 
žinovas, bet ir kaip gabus ‘jumoristas. 
Prof. St. Kairys, akomponuojant 
stud. filolog. J. Švedui, smuiku atliko 
keletą būdingesnių Schuberto, Čai
kovskio ir kt. kūrinių. Prof. Vacį. 
Biržiška įdomiai papasakojo apie pir
mąsias lietuvių studentų organizaci
jas. Stud, filolog. K. Ostrauskas už
sirekomendavo kaip rimtas solistas, 
padainuodamas keletą lietuvių kom
pozitorių kūrinių. Nepaprastai visus 
pralinksmino prof. St. Kairys, paskai- 
tydamas ištrauką iš tariamo „dieno
raščio“, kuriame buvo paliesti visi 
bėgamieji reikalai, švelniai, neužgau- 
nančiai „pavažiuojant“ atskiriems 
profesoriams ir studentams. Po to 
sekė du konkursai. Buvo perskai
tyta 10" įvairių eilėraščių Ištraukų. 
Reikėjo atspėti eilėraščių autorius. 
Panašiai buvo pravestas muzikinis 
konkursas. Iš 10 atskirų melodijų 
reikėjo atspėti jų-autorius ir operų 
pavadinimus. Abiejų konkursų pir
mųjų trijų vietų laimėtojams buvo 
įteiktos dovanėlės.

Pertraukėlės buvo paįvairintos 
visų dalyvių bendrai dainuojamomis 
tautiškai patriotinėmis dainomis. Po
pietė buvo užbaigta šokiais ir žaidi
mai. Labai vykusiai programai va
dę-tavo stud, filolog. L. Vaičlulėnaitė, 
lietuvių studentų meno reikalų va
dovė.

Pažymėtina, kad lietuviai studen
tai, gyvendami sunkias nepriteklių 
dienas, nepameta nuotaikos ir savo 
laisvalaikį praleidžia tikrai gražiai ir 
kultūringai -A. A-is.-

A. A. Vaitiekų Bartkevičių prisiminus
' Prieš metus, 1946 vasario 16, 

Wuerzburgo Universiteto Klinikose 
mirė ir to paties miesto kapinėse bu
vo palaidotas Vaitiekus Bortkevičius, 
žymus visuomeninkas.

V. Bortkevičius gimė 1898 metais 
lausio 29 dieną. Baigęs Rusijoje tech
nikos mokyklą grįžo į Lietuvą ir Išto
lo į karo.-mokyklą. 1924 metais įšė
lęs iš aktyviosios karo tarnybos kurį 
laiką dirbo žemės ūkio ministerijoje, 
rėliau miškų departamente, žemės 
reformos valdyboje. Nuo 1930 iki 
1939 metų buvo Kauno apskrities 
viršininko pavaduotoju, vėliau per
keltas tom pačiom pareigom į Vilnių, 
o prieš bolševikų okupaciją buvo 
Trakų apskrities viršininku.

Eidamas įvairias tarnybos parei
gas V. Bortkevičius užsirekomendavo 
kaip gabus administratorius bei pa
valdinių mėgiamas viršininkas. Bū
damas sąžiningas pareigūnas įstaigo
je, sumaniai administruodamas Kau
no apskrities reikalus, Vaitiekus 
Bortkevičius buvo kartu ir žymus 

nuoja žinomas arijas iš įvairių operų 
lietuvių, italų, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis. Pasisekimas didelis. Salė 
reikalauja, kad abi menininkės kar
totų. Vietos UNRRA-os Direktorius 
savo kalboje pabrėžia, kad jis giliai 
sujaudintas lietuvių atsidavimu savo 
Tėvynei. Kiekvienam svečiui įteikia
ma brošiūra anglų ir vokiečių kalbo
mis su statistiniais daviniais apie lie
tuvių tautą, kalbą ir kultūrą.

Visi dalyvauja pamaldose
Į iškilmingas pamaldas šv. Onos 

bažnyčioje atsilanko Universiteto 
Rektorius Prof. Dr. Freiherr von 
Campenhausen ir kiti universiteto 
atstovai. Dalyvauja, kaip Nepriklau
somybės laikais, visi mūsų tautiečiai 
be konfesijos dr pasaulėžiūros skir
tumo. Per pamaldas prieš altorių 
dviejų lietuvaičių tautiniuose rūbuo
se ir vieno jaunuolio laikoma didelė 
mūsų trispalvė.

Susikaupimo minėjimas savo tarpe 
vyksta po pietų. Susikaupimo -minu
tėje prisimename žuvusiųjų kovoje 
dėl aukštesnių idealų ir tebekovojan- 
čių dėl jų. Buvęs seimo narys V. 
Kvieska vaizdžiai papasakoja savo 
atsiminimus iš Nepriklausomybės 
Kovų politinėje arenoje. Kita pa
skaita nušviečia patriarcho Basana
vičiaus gyvenimą. Patriotiniai eilė
raščiai duoda minėjimui meninius 
rėmus.

Iškilmingas priėmimas
įvyksta vakare „Prinz Kari“ svetainė
je. Prie gražiai dengtų stalų susiren
ka keli šimtai svečių. Teisių' filosofi
jos prof. dr. G. Radbruch giliai sujau
dintais žodžiais sveikina Heidelbergo 
Universiteto vardu mūsų jauną ir 
sveiką naująją kartą, žinančią savo 
siekimus. Buvęs Vokietijos Respu
blikos Teisingumo Ministeris yra di
delis mūsų bičiulis. Jis linki mūsų 
troškimų išsipildymo. Sveikina lat
vių, ukrainiečių, vokiečių, lenkų ir 
kitų tautybių studentų atstovai. Hei
delbergo miesto Vyriausias Burmis
tras, negalėdamas pats dalyvauti mi
nėjime, raštu persiunčia savo linkė
jimus. Jaukioje, bet susikaupimo 
nuotaikoje šeimininkai ir svečiai pra

Vasario 16-ji Dillingene
Lietuvos Nepriklausomybės 29-rių 

metų sukaktuvių minėjimas čia pra
sidėjo jau tos dienos išvakarėse. Va
sario 15 d. pavakariais kapinėse lie
tuvių parapijos klebonas kun. Br. 
Dagilis, pašventino naujai pastaty
dintus paminklus ant mirusių šios 
kolonijos tautiečių kapų — Kregž- 
džlo ir Žvaliausko. Čia susikaupime 
pasimelsta ir pagerbta visi žuvusieji 
dėl Lietuvos laisvės.

Vasario 15 d. vakare Miesto Tea
tro salėje smuikininkas solistas Iz. 
Vasyliūnas davė koncertą, atlikda
mas tiktai lietuvių autorių muzikos 
kūrinius, kurie jau buvo išvardyti 
praeitame šio laikraščio Nr. Koncer
tais praėjo su gražiu pasisekimu.

Pačios šventės rytą stovyklos ra
jonas pasipuošė iškilmingai pakelta 
trispalve, po to — bažnyčioje atitin
kamos pamaldos, o pamokslo vietoje 
perskaitytas Sv. Sosto Delegato at
sišaukimas į tautiečius Vasario 16- 
sios proga.

visuomeninkas. Jam visą laiką la
biau rūpėjo valstybės bei tautos rei
kalai, negu asmeninis gyvenimas. Jei 
jis būdavo kuo nors susirūpinęs ir 
kuo nofs sielodavosi, tai tik savo 
krašto reikalais, statydamas juos už 
viską aukščiau.

Giliai pergyvenęs pirmąją tėvy
nės okupačiją, jis ir antrosios nacių 
okupacijos metu aktyviai1 priešinosi 
naujiesiems prispaudėjams ir, rizi
kuodamas patekti j koncentracijos 
stovyklą, pasireiškė atkaklioje kovo
je dėl krašto Nepriklausomybės.

Palikęs tėvynę ir gyvendamas 
svetimoje padangėje Vaitiekus Bort
kevičius nepaprastai tragiškai per
gyveno krašto nelaimę. Sielojimasis 
ir rūpinimasis savo tėvynės ateitimi 
pakirto, palyginti, dar jauno (48 me
tų) ir fiziniai dar stipraus Bortkė- 
vičiaus dvasinę būseną ir po trumpo 
nevykusio gydymo atsisveikino su 
vargo broliais tremtiniais — atsigulė 
amžino poilsio svetimoje Bavarijos 
žemėje. ' V. K. P. 

leidžia kelias valandas, tarp tautų 
užmegzdami naujus draugiškumo ry
šius ir stiprindami senuosius. Mūsų 
tautinio meno, knygos, pašto ženklų 
ir paveikslų paroda patraukia ne 
vieno dėmesį. Artėjant draudžiamam 
laikui, skirstomės su įsitikinimu, kad 
pasiekėme savo tikslą: mes išaiški
nome šios Nepriklausomybės Šven
tės proga mūsų Nepriklausomybės 
reikalą kitų tautų inteligentijai, 
ji suprato mus ir mes galime būti 
tikri, kad turime ją savo pusėje.

Jonas Juškaitis

GRAŽUS BENDRADARBIAVIMO 
PAVYZDYS

Scheinfeldo „Panerių“ tunto skau
tai vyčiai artėjančių Užgavėnių pro
ga II. 9. suruošė skautišką vakarą.

Rengėjai, nepasitenkindami vieti
nėmis pajėgomis, pagalbon pasikvie
tė „Nevėžio“ tunto „Šarūno“ laivo 
skautus, kurie.Seligenstadte, šalia sk. 
vyčių, aktyviai dalyvauja visuomeni
niame gyvenime. Jie savo meniniais 
parengimais spėjo patraukti publikos 
dėmesį ne tik vietoje, bet ir kaimy
ninėse stovyklose.

Vakaro programa buvo sudaryta 
iš trumpų skautiškų dalykėlių, kurie 
publikai atnešė gerą nuotaiką ir bu
vo šiltai sutikti. Ypatingą pasiseki
mą sulaukė svečių jūrininkų šokių 
montažas, vad. baleto sol. Eldrlgevi- 
čiūtės. Savotišką efektą darė vaiz
dingos Racibarško dekoracijos ir sk. 
Miliūno Stepas.
' Vakaro metu jautėsi pavyzdinga 

tvarka prgmant svečius, aptarnau
jant rūbinę ir prie „pašto“. Patalpos 
išpuošimas, šviesos, sudarė retą pro
gą pasigėrėti skautų sumanumu ir 
salei teikė daug jaukumo.

Svečiams šarūnlečiams paruoštos 
kavutės metu tuntininkas paskt. Pra
nulis pareiškė nuoširdžią padėką už 
šaunų pasirodymą ir išreiškė viltį, 
kad šis pirmas bendradarbiavimo 
žingsnis turės būti plėtojamas glau
desniam tuntų susiartinimui.

Gausus publikos atsilankymas 
leido spręsti apie didelį susidomėji
mą parengimu , , S. M.

Popiet, atidarius stovyklos patal
pose šventės proga suruošta tauto- 
daiįės parodą (apie ją užsiminsime 
dar atskirai), Miesto Teatro salėje 
įvyko iškilmingasis posėdis, daly
vaujant kolonijos lietuviams ir sve
čiams — UNRRA pareigūnams ir 
ukrainiečių bei estų atstovams. Iš
kilmingajame posėdyje pasiųsta svei
kinimai memorandumai Šventajam 
Tėvui, Poniai Roosevelt, Vyr. Ameri
kos Karinių Pajėgų Vadovybei, Tarp
tautinei Žurnalistų S-gai ir Žmogaus 
Teisių Lygai. Prieš čia pat Sekusią 
koncertinė dalį susirinkusiems buvo 
paskaitytos dvi paskaitos — apie 
svarbesnias Lietuvos valstybinio gy
venimo datas ir Dr. Joną Basana
vičių, kadangi jo mirties 28-rių metų 
sukaktuvės kaip tik sutapo su šia iš
kilminga ir didinga diena.

Iškilmingoje posėdžio antrojoje 
koncertinėje dalyje dainininkai p. p. 
Morkūnienė ir V. Bakūnas, o taip 
pat p. J. Starkos vedamas vyrų cho
ras atliko po keletą patriotinių dai
nų, taip pat lietuvių kompozicijų.

Vakare didžiulėje stovyklos salė
je, dalyvaujant didžiajai stovyklos 
gyventojų daliai, buvo sklandžiai ir 
vykusiai suvaidinta K. Zygo „Aplei
sta sodyba“. Vaidino vaidybos meno 
mėgėjų sekcija.

Apskritai, visos iškilmės praėjo su 
ryžtingo susikaupimo nuotaika. Jau
triai paremdami vykdomą piniginę 
vajaus rinkliavą tautiečiai gausiai 
aukojo L. Raud. Kryžiui. Čia neat
siliko ir skautai, kurie vasario 15 d. 
Miesto Teatre suruošto Įscenizavimo 
„Sniegulė ir septyni nykštukai“ pel
ną paskyrė ir tam pačiam reikalui.

-zb-

SOLISTŲ KONCERTAS 
FREIBURGAS

Š. m. sausio 29 d. Maria Hilf sa
lėje įvyko Latvių Nacionalinės Ope
ros Rygoje baritono Haris Bergers 
ir p. O. Biržiškaitėš- Barauskienės 
bendras koncertas. Pirmoje koncerto 
dalyje. H. Bergers davė tris tragiškai 
žuvusio latvių kompozitoriaus Em. 
Daržinio dainas: Rezignacija, „Tik 
vieną kartą“ ir „Pasakyk man“, ku-

(19) ANTĮ

Atvykę į Antalieptę apsisto
jome garsiajame vienuolyne, kuris 
yra Švenčiausiojo Jėzaus Širdies se
serų vienuolių žinioje. Tad apie jį 
pirmiausia ir papasakosime. Jis buvo 
įkurtas ‘1730 metais basųjų karmelitų 
vienuolių. Po šimto metų, kai Rusi
jos caras numalšino sukilimą, 1831 
metais jis buvo uždarytas (prie to gal 
daug prisidėjo tai, kad šioje apylin
kėje slapstėsi daug sukilimo dalyvių), 
o bažnytiniai daiktai buvo perkelti į 
Viencavus.

Kurį laiką šis vienuolynas buvo 
tuščias, o XIX amžiaus viduryje ja
me įsikurdino stačiatikės vienuolės, 
kurios ten gyveno iki vokiečių oku
pacijos (1915). Tos okupacijos metu 
vietos katalikų bažnyčia buvo pa
versta sandėliu ir garažu. Ir kai po 
Pirmojo Didžiojo karo (1918 m.) čia 
atvyko kun. Stakelė, jis net vyskupo 
neatsiklausęs ėmė organizuoti bažny-. 
čią, kurią atremontavęs ir sutvarkęs 
be jokio oficialaus leidimo ir pašven
tino.

Vietos bažnyčia buvo pradėta sta
tyti vėliau, negu vienuolynas (1732- 
1763 m.), kuris buvo anksčiau ir 
baigtas. Bažnyčios fundatorium bu
vo Salako ir Strutynės valdytojai J. 
M. Strutinskas ir jo sūnus Juozapas 
su’žmona Rože Pliateryte. Po baž- 
nyčia-yra daug rūsių, kurie gana pla
čiai išvedžioti ir nėra ištirti (pavo
jinga į juos leistis). Kai kuriuose rū
siuose yra rasti vienolių-karmelitų 
karstai met po kelis lavonus viena
me), koriuos karo metu vokiečiai, 
beieškodami aukso, išplėšė, išdraskė.

Antalieptės miestelis yra gražioje 
gamtos vietoje, dešinėje Šventosios 
upės pusėje (šioje upėje sugaunami 
upėtakiai-foreliai, kuriais mus pavai
šino). Apylinkėje daug nedidelių eže
rėlių, o visai netoli miestelio Liedžio 
ežeras.

Lietuviai Freiburgo Universitete
Albert Ludwigs Universitetas yra 

vienas seniausiųjų Vokietijos aukš
tųjų mokyklų (įsteigtas apie 1427 m.), 
t y., senesnis už Tuebingeno, Mainzo 
ir kitus universitetus. Jis pagarsėjo 
savo teisės ir medicinos fakultetais^1 
nes juose dėstė žymiausios mokslo 
jėgos. Todėl nenuostabu, kad jame 
studijavo daug užsieniečių, kurie vė
liau savo kraštuose užėmė vadovau
jančias vietas (pvz., buv. Anglijos 
premjeras Churchillis ir kiti). Per 
bombardavimus universitetas žymiai 
nukentėjo, ypač klinikos, ir tai truk
do darbą, bet vokiečiai įprasta ener
gija atstato universitetą, priversdami 
ir DP studentus kiekviename se
mestre atidirbti po 48 valandas. Da
bartiniu metu čia studijuoja per 2.500 
studentų, kurių 10% prancūzų oku
pacinės valdžios ir UNRRA-os dėka 
yra užsieniečiai DP. Lietuvių stu
dentų yra apie 110. Jų dauguma — 
apie 40% studijuoja mediciną ir 
odontologiją, likusieji — teisę, eko
nomija, miškininkystę, filosofiją ir 
mažiausia, teologiją. Yra Keletas ir 
doktorantų, kurie klauso reikalin
gų mokslo dalykų, o kiti jau ruo
šiasi disertacijonis. Kadangi mokslas 
čia aukštai pastatytas, tai reika
lavimai nemaži, ir semestro gale rei
kia gerokai padirbėti, kad išlaikius 
reikalaujamus egzaminus (pirmo se
mestro pabaiga kovo 31 d.).

Pragyvenimo sąlygos čia neleng
vos, nors UNRRA teikia veltui mai
stą (apie 1,200 kalorijų), bet smarkiai 
dirbant jo nepakanka ir kai kurių 
silpnesniųjų sveikata pašlijo, Gyve
nama privačiuose butuose, bet juos 
kaskart sunkiau gauti, nes miestas 

rios buvo atliktos su tikru nuoširdu
mu ir įsijautimu. Be to, labai gražiai 
padainuota R. Schumano „Du grana- 
dieriai“, ekspresingai ir vaizdžiai įsi
jautus atliekamą dalyką. O. Biržiš- 
kaitė-Barauskienė tikrai meistriškai 
paskambino M. K. Čiurlionio preliu
dą ir J. Brahmso Rapsodija h moli.

Antroje koncerto dalyje H. Ber
gers* pasireiškė visoje pilnumoje kaip 
operos dainininkas, puikiai padainavęs 
pasaulinių kompozitorių kūrinių ari
jas iš operų: „Faustas", „Traviata“, 
„Sevilijos kirpėjas“ ir „Carmen“. Bi- 
sui H. Bęrgers padainavo ariją iš op. 
„Pikų Dama“. O. Biržiškaitė-Barau- 
skienė vėl paskambino „Impromtu“ 
Fis Dur F. Chopino, o bisui Fontaune 
Villa d’Este Fr. Liszto. Publika so
listę šiltai įvertino, įteikdama jai gė
lių. Gaila tik, kad dėl šalto oro ir 
salės nuošalumo tesusirinko, paly
ginti, maža publikos. -a. £.-

Prie vienuolyno įsteigta mergaičių 
žemės ūkio mokykla, pradžios mo
kykla ir amatų kursai. Tai mokslo ir 
kultūros žinyčia, kur šviečiasi gana 
didelis mūsų kaimo jaunimo būrys.

Gražios ir Antalieptės apylinkės, 
nusėtos kalnais, kalneliais, piliakal
niais, švedkapiais, kurie apipinti 
įvairiausiais padavimais.

Viencavų dvaras (pastaruoju metu 
buvo vienkiemis), kurį puošia Vien- 
cavo (50 metrų gilumo), Viencavelio 
ir Balčio' ežerai, yra garsus savo 
tūkstantmečiu ąžuolu, ant kurio šakų 
prieš 200 metų kabojo varpai. Lau
kuose randama įvairių senienų.

Labai gražūs Vašaknų dvaro rū
mai (romėnų stiliaus) ir prie jo esąs 
dekoratyvių medžių sodas, kuris pri
sišliejęs prie to paties vardo ežero, 
pasižyminčiu savo vandens skaidru
mu. Seniau, kai šis dvaras priklausė 
grafui Benediktui Tiškevičiui, čia 
buvo apylinkės medžiotojų centras.

Ir vieną ir kitą dvarą lankydami 
buvome pavaišinti labai skania žu
vimi. Juk Viencavo ežeras yra labai 
garsus savo žuvimis, kuriame sugau
domos jų geriausios rūšys: seliavų, 
Stinkų, sigų ir kt.

Padusčio kaime aplankėme Kar
tuvių kalną, kur baudžiavos laikai^ 
buvo įrengtos kartuvės nusikalu
siems baudžiauninkams karti.

Norėdami geriau pažinti apylin
kių grožį, Šventosios upėje plaukio
jom baidarėmis. Kelionę trukdė ir 
kartu ją įdomią darė Šventosios 
slenksčiai-revos, kurias vadina Cer- 
tovka. Ekskursuodami buvome susi-* 
tikę būrį dailininkų, kurie baidarė-* 
mis plaukiojo Šventąja ir ieškojo 
vaizdų peisažams. Pabendravę su 
jais išsiskyrėme ir vykome tol au j 
Degučius.

gerokai subombarduotas, o gyvento-* 
jų vis daugėja. Lieka tik studentų 
•bendrabutis. Studentų Valdyba kiek 
galėdama rūpinasi studentų reikalais. 
Ji atstovauja Universiteto, prof. Jo- 
jiypo Taikomojo Meno Instituto ir 
Aukštosios Muzikos Mokyklos stu
dentus. Sėkmingesniam ir planin- 
gesniam veikimui manoma atstovy
bės darbą paskirstyti sekcijomis. Nu
matoma išleisti vienkartinį leidinį, 
nušviečiantį Freiburgo lietuvių stu
dentų gyvenimą.

Neblogai veikia sportininkai, skau
tai, klek silpniau šachmatininkai 
Kiek susiskaldymo buvo įnešęs, per 
atstovybės rinkimus ypač pasireiškęs, 
srovinis pasiskirstymas į ateitininkus 
ir šviesininkus, bet pagaliau nutarta 
iš vieno dirbti.

Į pavasario semestrą universite
tas, kiek girdėti, maža naujų studen
tų tepriima. Atrodo, kad lengviau 
bus įstoti į Mainzo universitetą, kur 
yra laisvų, vietų. -a. č.-

Amerikinės įvairenybės
Amerikoje pienininkas, žmogus 

kas rytas atgabenąs pieną,'yra nepa
prastas savo klijentų bičiulis. Ka
dangi šieji dažniausiai būna ne na
muose, kada jis atvyksta su pienu, • 
tai su juo susižino tik laiškais. Jų 
norus atranda jis surašytus popierė
lyje, kuris pakišamas po durimis į 
priebutį. Vieno nedidučio Amerikos 
provincijos' miestelio pienininkas 
vietos laikraštyje atspausdino keletą 
tokių savo klijentų laiškelių. Čia pa
duodame trejetą tokių: „Mielasis pie
nininke! Kai tu atvyksi su pienu, 
pabelsk stipriai į mano miegamojo 
langą, kad pabusčiau. Tu šiandien 
turi man padėti mūsų lovas išdul
kinti!“ Arba: „Mielasis pienininke! 
Duris į kiemą palikau neužrakintas. 
Prašau, palik pieną šaldytuve, pa
siimk pinigus iš lėkštelės, kuri stovi 
ant spintutės, ir pinigus iškeitęs 
grąžą, palik virtuvės staliuko stal
čiuje. Bet grąžą duok mums tik po 
vieną centą, nes mes šįvakar norime 
lošti rummy.“ Arba: „Mielasis pie
nininke! Kai atvyksi čia su pienu, 
įdėk šiek tiek anglių į krosnį, iš
leisk laukan šunį ir po durimis pa- 
kišk laikraštį. P.S.Šiandien pieno 
mums nereikia.“

— Žuvusios amerikiečių daininin
kės Grace Moores karstas garaiviu 
„Amerika“ pergabemas iš Cherbourg 
uosto į New Yorką. Prieš tai jos 
palaikai buvo laikinai palaidoti Pa
ryžiuje. .
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Vasario 16-ji prieš šių metų kovo 10 dienų
Vasario 16 dieną gretinu su kovo 

10 diena (su Maskvos konferencijos 
pradžios diena) ne todėl, kad jos abi 
turėtų mums, lietuviams, vienodos 
reikšmės ar prasmės. Sunku būtų 
manyti taip pat, kad toji konferen
cija ką nors tiesioginiai mums le
miančio nutartų ar bent viešai pa
sakytų. Jei dabar esami ženklai ne
duos kokių nors staigmenų, tai atro
do, kad tam dar nėra pribrendęs 
laikas.

Vasario 16 dienos datos sugretini
mas su kovo 10 d. mums gali duoti 
progos rimtai pagalvoti apie du lie
tuvių laisvės priešus: vokiečius ir 
rusus. Iki 1918 metų vasario 16 d. 
(ano karo pasėkoje) mes buvome vo
kiečių pavergti, o dabar esame vėl 
rusų bolševikų okupacijoje. Šių me
tų kovo 10 diena turėtų būti visų ry
tų Europos tautų išlaisvinimo diena. 
Juk fašizmo nugalėtojai šaukė vi
sas tautas dėti savo galvas ne už bet 
kokią taiką, ne už taiką bet kuria 
kaina, bet už teisingą, tautų laisve 
Ir nepriklausomybe paremta taiką. 
Tatai yra užfiksuota iškilmingoje At
lanto deklaracijoje, kurios teisingu
mu ir nuoširdumu negali šiandien 
abejoti nė vienas tų, kurie anuo kri
tišku metu jai patikėjo ir prisiekė 
dėl jos (gyvendinimo padėti savo gy
vybę. Tad • niekas negali ir dabar 
abejoti, kad tauriųjų tautų gerieji sū
nūs tol nenustos visais įmanomais 
ginklais ir būdais kovoti, kol

anglosaksų iškilmingai paskelbtos 
laisvės idėjos,

surašytos Atlanto Chartoje, bus pil
nai įgyvendintos, kol paskutinė, vie
nu ar kitu būdu pavergta tauta nu
blokš okupantų jungą. Tad jei ne 
kovo 10 d., tai kito mėnesio, o gal šr 
kitų metų kitą dieną duos lietuviams 
ir Lietuvai, kartu ir visoms kitoms 
pavergtoms tautoms tai, ko tos tautos 
turėtų gauti jau šių metų kovo 10 d. 
taikos konferencijoje, jei ta taika bū
tų grindžiama Atlanto deklaracijos 
principais.

Nebeverta šiandien spėlioti (yra ir 
vienokių ir kitokių ženklų), kokiais 
pagrindais bus sprendžiamas taikos 
ir pavergtųjų tautų klausimas Mask
voje. Ir jau čia pat — pamatysime 
greit visi. Šiandien, nors ir labai iš
kilmingoje, bet liūdnomis nuotaiko
mis švenčiamoje mūsų laisvės sim
bolio dienoje turime įsigilinti į klau
simą,

iš kur grėsė, gręsia ir nuolat grės . 
pavojai mūsų laisvei?

Tų pavojų šaltiniai, formaliai imant, 
yra du. Pirmas pavojus atsirastų 
tuomet, kai mes patys nesugebėtum 
lavo laisvės ginti ir, ją atgavę, nau
dotis jąja bei saugoti ją. Tai pagrin
dinis pavojus. Antras, labai glau
džiai su pirmuoju susijęs pavojus — 
užsienio užpuolikai ar, kaip dabar 
lakoma, agresoriai.

Pirmučiausia dėl užsienio. Kam

Du Lietuvos laisvės priešai. — kas kovos už anglosaksų idėjas? — Pavojų 
šaltinai. — Buvusios Lietuvos okupacijos ir jų galas. — Ar galima išnai
kinti tautas? — Vidaus pavojus. — Ko bijo diktatoriai? — Vasario 16 d. 

mūsų pasižadėjimas.

kliudo mūsų laisvė, kam jį kelią už
stoja?

Pirmutinieji Lietuvos agresoriai 
buvo vokiečiai.

Jiems Lietuva užstojo kelią į slavų 
pasaulį. Vokiečių tikslas buvo išnai
kinti Lietuvą, nušluoti lietuvius nuo 
žemės paviršiaus. Lietuviai jiems vi
są laiką ginklu ir visomis kitomis 
įmanomis (pagal laiką ir sąlygas) 
priemonėmis priešinosi, štai keletas 
svarbesnių įvykių ir datų. Po dviejų 
šimtų metų lietuvių kovos sū vokiš
kais užpuolikais Vytautas Didysis 
suduoda jiems smūgį, kurs jų verži
mąsi pirmyn sustabdo penkiems šim
tams metų. Jei ne lietuvių pajėga, 
tai Riga, Tallinas, o gal ir dabartinis 
Leningradas būtų buvę naujos Pa
baltijo vokiečių valstybės didmies
čiai. Lietuva pirmutinė iš visų Euro
pos valstybių ir dar tebesant gyvam 
Hitleriui

suruošė naciams pirmąjį 
Nuernbergą

(Neumanno ir Sasso byla). Hitlerio- 
Himmlerio užmačios vokiečių oku
puotoje Lietuvoje sutiko visuotinį 
pasipriešinimą. Lietuva buvo ta Eu
ropoje reta šalis, kuri nepabūgo na
cių žvėriško teroro, griežtai atsisakė 
organizuoti legijomis ir iki pat vokie
čių pralaimėjimo jų neorganizavo. Ir 
tik griuvus vokiečių galybei jų pa
vojus lietuviams laikinai praėjo. Ly
giai taip jis buvo laikinai praėjęs ir 
1918 metais vokiečiams sugniužus.

Nemažesnis lietuviams pavojus 
visada grėsė iš rytų — iš rusų pusės. 
Rusai, vos tik apsitvarkę ir sustiprė
ję, pradėjo svajoti apie „langus į Eu
ropą“, apie „drangą“ į Europos širdį. 
Čia lietuviai ir rusams užstojo kelią. 
Taigi matome, kad du priešai, vokie
čiai ir rusai, susitarę pasidalina tarp 
savęs Lietuvą (kaip gyvai tatai pri
mena neseniai buvusius rusų-vokie
čių susitarimus ir svetimų žemių da- 
linimąsi). Nepasidavė lietuviai vokie
čiams, nepasidavė jie ir rusų carų 
okupacijai (nors toji okupacija buvo 
žiauri, „it naktis be aušros“). Nepa
siduoda lietuviai ir rusų bolševikų 
okupacijai. Tad ir istorija rodo, kad 
lietuviams užeina nykios dienos, kai 
vokiečiai su rusais sutaria, ir išaušta 
rytojus, kai jų Įįalybė lūžta. Vokiečių 
galybė du kartus jau lūžo. Rusų ga
lybė taip pat jau kartą lūžo (1917- 
1918 m.).

Dabartinė rusų-bolševikų okupa
cija Lietuvoje turi daug panašumo į 
caristinę okupaciją, bet turi ir svar-

. ♦
Rašo Kazys Veržikas

bių skirtumų. Vienas skirtumas, ir 
tai mums labai nepalankus, yra tas, 
kad bolševikų metodai naikinti kraš
tą, .jo žmones ir ūkį yra labai „mo
derniški“ ir radikalūs. Jie gręsia pa
daryti Lietuvą be lietuvių. Žinoma, 
tai didelis smūgis, nors ir pinąs Lie
tuvai viso pasaulio akivaizdoje kan
kinės vainiką. Panašiai dedasi ir ki
tuose bolševikų okupuotuose kraštuo
se. Pasaulis tatai žino.

Jeigu kada nors ir kur nors kitur 
įvyko panašus Nuernbergo teismas 
— į tai bus, be abejonės, „atkreiptas 
dėmesys“. Bet tatai drauge pasako, 
kiek svarbus bus r ateities Lietuvai 
kiekvienas Lietuvoje ar užsienyje iš
likęs. gyvas lietuvis ir kokia didelę 
atsakomybę" jau dabar kiekvienas lie
tuvis turi dėl savo tėvynės ir jos 
ateities. Čia galėtume- prisiminti ir 
žydų likimą. Argi galėjo kas išgal
voti „geresnę" žudymo mašiną už 
Hitlerį. O vis dėlto žydai yra ir jų 
kova dėl savo teisių ir savo tėvynės 
kelia viso pasaulio susidomėjimą. 
Taigi, nevilčiai pasiduoti negalima, 
jei norime būti laisvi ir savo tėvy
nėje.

Tačiau yra ir mums teigiamų 
skirtumų tarp carų ir bolševikų oku
pacijos. Carų laikais Lietuvos klau
simas buvo virtęs Rusijos „vidaus 
reikalu“. Šiandien bolševiku okupa
cijos Lietuvoje nepripažįsta galin
giausioji pasaulio, valstybė — Ameri
ka. Jos prezidentas priiminėja lietu
vių delegacijas ir pripažįsta nepri
klausomos Lietuvos atstovą. Pana
šiai elgiasi dar ir daugelis kitų di
desnių ir mažesnių pasaulio valsty
bių, nors jos, suprantamais sumeti
mais, ' tuo nesiofįšuoja ar net gi 
kruopščiai laikosi didelio santūrumo. 
Visa demokratiškoji'pasaulio spauda 
yra teisės, t. y., Lietuvos,, pusėje. Ir 
vis dažniau ir dažniau pasirodo bal
sai, reikalaują neniekinti Atlanto 
Chartos ir netrypti mažųjų tautų są
žinės bei laisvės. Tokioje ar pana
šioje padėtyje kaip Lietuva yra dar 
daug kitų tautų — apie 100.000.000 
žmonių. Visi to paties siekia, kaip ir 
lietuviai. Taigi nesame nei vieni nei 
bejėgiai. Tad tuo atveju dabartinės 
padėties su carų okupacija irMginti 
negalima. Dėl mūsų nekwtrumo 
„kada" galima pasakyti tik vieną da
lyką. Nė vienas rimtųjų taikos ir 
pasaulio santvarkos klausimų dar 
nėra išspręstas. Pusantrų rtfetų pra
leista kalboms, važinėjimams, tąip 
sakant, „susipažinimui“. Dabar gi 
jau yra rimtų žymių, kad norima 

klausimus pradėti svarstyti „iš 
esmės“.

Dabar apie kita, jei taip galima 
pasakyti, apie

vidaus pavojų, kuris gali grėsti 
mūsų laisvei.

Tatai taip pat labai svarbus klausi
mas. Nuo - tinkamo ar netinkamo jo 
išsprendimo pareina ir mūsų priešų 
sėkmė ar nesėkmė, šis klausimas gan 
platus. Tad ir nebandysiu čia būti 
„išsamus“. Paliesiu tik kai kurias 
problemas. Daug suinteresuotų, o kai 
kada ir nesuinteresuotų, bet reikalo 
gerai neišmanančių žmonių nori tvir
tinti, kad

mažosios valstybės negali ūkiškai 
išsiversti.

Šitas argumentas labai primena to
kią padėtį, kai turtingas kaimynas 
prikalbinėja savo neturtingą kaimy
ną: „Tau sunku gyventi, geriau tu 
mirk, o turtą man palik. Tau nuo
stolio iš to jokio — tu būsi miręs, o 
aš būsiu dar turtingesnis“. Toks ar
gumentas tik šypseną sukelia ir pa
rodo, kuriais sumetimais tas turtin- 
gasai taip „gailisi“ to neturtingojo. 
Juokai juokais, bet argi nieko nesako 
tas faktas, kad tokios pat didumo 
kaip Lietuva ir dar mažesnės valsty
bės pavyzdingai tvarko savo ūkį. Gal 
kas pasakys, tai kitos, o ne LietuVa. 
Tad neužmirškime, kad

ekonomini egzaminą nepriklau
soma Lietuva jau išlaikė

seniaiy Ji turėjo savo aukso valiutą, 
kuri buvo viena pastoviausių pasau
lyje. Lietuva neturėjo (ar labai re
tai) biudžeto deficitų. Jos užsienio 
prekybos balansas dažniausia buvo 
aktyvus. Lietuva padarė sėkmingą 
žemės reformą ir suorganizavo pieno 
ir gyvulių ūkį, kurio pažangumu ste
bėjosi kitos valstybės. Vidaus skolų 
Lietuva beveik neturėjo, o užsienio 
skolas mokėjo pripažintu punktualu
mu. Žinoma, ji, kaip ir daugelis kitų 
didelių ir mažų valstybių, turėjo savo 
ūkinių sunkumų. Juk nei Britanija 
nei JAV be jų neapsieina. Tad šnek
tos apie tai, kad mažos valstybės ne
būtų ekonomiškai pajėgios, yra tik 
„krokodilo ašaros“.

Kita rimta abejonė yra buvusi ir 
busimoji Lietuvos socialekonominė 
santvarka. Girdi,

mažos valstybės ,',išnaudoja 
darbo žmogų“.

(Kodėl'didelės valstybės darbo žmo
gaus išnaudoti negali — pasilieka 
paslaptis), tik „plačioje tėvynėje jis

laisvai kvėpuoja". Per ilga būtų isto
rija čia narplioti, kas kaip (pagal sa
vo reikalą) supranta „darbo žmogų“ 
ir jo „išnaudojimą“. Faktas gi yra 
toks. Dauguma Lietuvos darbo žmo
nių dirba žemės ūkio gamyboje. Tie
sa, Lietuva nebuvo įsteigusi nei kol
chozų nei sovchozų. Kai kurių kitų 
kraštų praktika parodė, kad įsteigus 
kolchozus reikia pirmiau šimtus tūk
stančių ūkininkų išvežti į Sibirą, o 
vėliau gan dažnokai daryti valymą 
(„čistką); Lietuviai tokias priemones, 
žinoma, atmetė ir atmafti. Bet gi Lie
tuva viena pačių pirmųjų, tik atga
vus savo nepriklausomumą, padarė 
tokią žemės reformą, kuriai „gėdos 
nedaro“ po antrojo karo kai kuriuose 
net gerokai „paraudonavusiuose“ 
kraštuose daromus reformos. Skirtu
mas tik tas, kad per lietuvių padary
tą reformą žemę gavo ne kolonistai 
su barzdomis, bet bežemiai ir maža
žemiai lietuviai; kad po tos reformos 
niekam ir į galvą neatėjo daryti že
mės ūkio „čistkas“; kad po reformos 
žemės.ūkio našumas padidėjo ir išau
go naujos ūkio šakos. Tai taip Lie
tuva „išnaudojo“ darbo žmogų.

Pramonės, prekybos ir amatų, ži
noma, Lietuva nenacionalizavo, ne
vijo lauk ir nebaudė privačios inicia
tyvos. Ir tik pačiose svarbiausiose 
visam kraštui ūkio srityse 'pašaukė 
pačią organizuotą visuomenę į talką, ' 
o kur kapitalu ar kitokio pajėgumo < 
stigo — valstybės iždas atėjo į pa
galbą. Ir išaugo, mūsų mastu, milži
niškos visuomenės ir valstybės re
miamos bei kontroliuojamos preky
bos ir pramonės įmonės: „Pieno Cen
tras“, „Maistas“, „Lietūkis“, „Sody
ba“, „Parama“, „Lietuvos Cukrus“, 
„Linas“, Lietuvos prekybos laivynas 
ir dar visa eilė kitų. Ar tai visa pa
daryta darbo žmonių išnaudojimui? 
Ar pelnas iš jų (jei buvo) nėjo tų 
pačių įmonių pagerinimui aę tų ben
drovių ar kooperatyvų narių — pla
čiosios visuomenės — naudai? Tai 
gali ginčyti- tik tas, kam nepatinka, 
kad tai buvo padaryta pačių lietuvių, ' 
o ne kurio nors rytų ar vakarų oku
panto.

Kad nepriklausomoje Lietuvoje 
veikė „Darbo Rūmai“, kad mes turė
jome socialinį draudimą — tas taip 
pat kai kam nepatiko. Žinoma, visa 
tai nebuvo lOO’/o tobula. Tam buvo 
per trumpas dar ir nepriklausomybės 
laikotarpis, tam kliudė ir nuolat jau
čiamas tarptautinės situacijos neti
krumas. Bet jeigu yra pasaulyje 
kraštai, kur ' ]au keliasdešimt metų 
darbininkas, nepajėgdamas daugiau 
nusipirkti kaip sausą duonos plutą, 
vergiškai dirba dėl „galutino laimė
jimo“, tai tatai visai dar neįtikina, 
kad „ten“ darbo žmogui labai gera, 
o visur kitur labai bloga. O dėl „iš- 
naudojimo".atsakymas trumpas. Kiek
vienam tigram išnaudotojui visada 
atrodo, kad jis tik vienas darbininkų 
draugas, o visi kiti — tai tikrieji iš
naudotojai. (Nukelta į 7 pusi.)

J. Švaistas

Vienintelė paslauga
(Pradžia praėjusiame Nr.)

Kokietiškai papurtė savo gelsvas garbanas 
Ir nuėjo švytuodama maža balta prijuostėle 
ant juodos dailiai aptemptos suknelės.

Baras tilo tarpu karštėjo ir vis triukšmin- 
gesnis darėsi. Vienam bufeto gale kasininkė 
nuolat sukaliojo radijo aparatą. Ji rankiojo 
nuotaikingesnę muziką. Bet tos muzikos be
veik niekas nesiklausė. Pagaliau ir norėda
mas neįstengė klausytis. Tiek čia buvo savų 
garsų ir „šlagerių“. Balsui sustiprinti daugelis 
trinksėjo kojomis ir daužė kumščiais. Nebuvo 
vienos dainos ar kokio nors bendro darnumo. 
Ėjo tarytum varžybos tarp grupelių ir atskirų 
„solistų“ — kas įmantriau. Kai kuriam solistų 
didesnis būrelis pritardavo, o kitas pats vienas 
išsišokdavo ir, kaip nudegęs, nutildavo.

Netoliese bičiuliu stalelio smarkiai traukė 
aplietuvintą vokišką posmą:

Gerk, gerk, kolega!
' . Jaunystės dienelės greit bėga. ’ 

Gerk, gerk ir nežiopsok, — 
Kvailas tas, kas miega!

Kitur fokstrotiškai kapojo:
Tu, vėpla, vesk Ony-tę, Ony-tę, 
Nelauk, kad mama bartų.
Gana tu ją prilam-dei, lam-dei 
Prie sodnelio vartų.

Čia vėl pratęsiamai pasigirsta:
O, Zuzana, širdis mano, 
koks gyvenimas gražus ...!

Pranas gyvai įsitraukė į kunkuliuojančią 
aplinką ir darbavosi atsidėjęs. Ne tik plau-' 
clais, bet /ir visomis galūnėmis aistringai jis 
prisidėję. Staiga nutilo k- pažvelgė į Kęstutį.

— Kodėl neprisidedi? Tau nepatinka?
— Kaip gi nepatiks! Toks nuotaikingas 

vakaras, toks žavus jaunimas... Juk tai švie
sioji mūsų viltis ir tokia patikima Lietuvos 
ateitis...

— Et, kam tuojau nuodai? Tu manai, aš 
nesuprantu tos tavo piktos ironijos. Į visus 
dalykus reikia žiūrėti specifiškai ir gyveni
miškai. Šiandien gal čia nerimta atrodo, chao
tiškai palaida, bet ryt, kai reikės, bus visai 
kas kita. Juk daug keisčiau būtų, jei bare visi 
suklaupę melstųsi ir šventąsias giesmes gie
dotų. Toks jau gyvenimo nuostatas ir jau
nystės savybė. Verčiau jau jaunam gerai pa
dūkti, negu senam kvailioti. Argi ne šlykštu 
matyti, kai mūsų garbingieji ima su mumis 
rungtyniauti?

— Bene aš kitaip pasakiau?
— Et! nesiginčysim. Verčiau pasakyk, kuo 

gi jau tu taip susirūpinęs ir ko ypatingai ieš
kai? ~

— Žmogaus! Supranti? — tikro, natūra
laus ir gilaus žmogaus.

— O koks jau tavo manymu turėtų būti 
tas tikrasai žmogus? Gal susikūprinęs, praži
lęs, su metaliniais akiniais, ilga barzda? Cha! 
cha! cha!... Aš matau, Kęstuti, kad tu ne ten 
pataikei. Tau tik į humanitarinio fakulteto 
filosofijos skyrių. Be reikalo tik zulini medi
cinos rūmų suolus.

— Su tuo tai jau nesutiksiu. Man patinka 
ir tvirtai nusistatęs būti gydytoju. Puikiai pa
vyko visi teoriniai dalykai. Po Kalėdų perei
nu dirbti į preparavirtio salę. Vis arčiau ti

krybės ir gyvojo žmogaus. Ką gi tu manai? 
Toks menkas Ručpabalio Lėliūnas, suvargu
sios trobelninkės sūnus, ir staiga — garsus 
gydytojas! A?

— Bravo, Kęstuti! Šitoks tu man patinki! 
Malonu... Kad tu visada toks būtum — link
smas, pakilus!

— Toks ir esu. Tik tu ne visada pastebi.
— Tad išgerkim už tavo ateitį!
— Jr už tavo!
— Dabar pasibučiuokim. Na taip, štai... 

Dar kartą!
Nudžiugę jaunuoliai jausmingai vienas į 

antrą žiūrėjo, tarytum ką nepaprasto nuveikę 
ar po ilgo ieškojimo iš naujo susitikę.

Ne ilgai tylėjęs vėl prašneko Pranas:
— Dabar pasakyk, kaip su Kalėdų atosto

gom: važiuojam kartu, tiesa?
■— Ne!
— Rimtai?
— Taip. z
— Kodėl?
— Na ką gi aš ten veiksiu toj sukrypusioj, 

tamsioj trobelėj? ,
— Pas mane išbusi! Ir sesutė nudžiugs. 

Juk su Koste senas jūsų romanas. Aš puikiai 
žinau, nepaslėpsi!

— Visa tai būtų gerai. Bet kad aš darbą 
pasiėmiau...

— Vėl darbą? Gana sau su tais darbais! 
Nebūk toks gobšus ir pasigailėk savęs. Juk 
stipendiją gauni, tarnyboje vėl užsidirbi, tad 
ko betrūksta?

— Man užtenka. Bet mano senutei... Juk 
reikia ir jai nors kartais geresnio pavilgo. 
Turi ir ji nors retkarčiais atleisti savo sąna
rius. Tiek daug vargo, sielojosi, kol pastatė 
mane ant kojų...

— Norėčiau suprasti, bet vis tiek man ne
aišku ...

' — O koks įdomus ir prasmingas darbas! 
Bet tau vėl pasirodys niekis ir bus neaišku.

— Na, pasakyk, pasakyk!
— Iš lietuvių tautosakos skyriaus pasiė

miau apdoroti pasakų ciklą apie velnius. Taip 
įsitraukiau, taip susižavėjau, jog iš tikrųjų 
jaučiuosi tarytum rimtai įsimylėjęs. Kad tu 
suprastum, kas tai yra mūsų pasakos! Tai 
brangiausi tautosakos perlai ir puošmena. Tai 
gražiausia, vertingiausia mūsų žmonių bele
tristika. Koks čia stilius, koks begalinis žo
dynas! Kiek sąmojo, išminties ir moralinių 
vertybių! Skaityk ir gėrėkis! Ir velniai, kad 
tu žinotum, visai ne bibliški ir ne" iš pragaro 
kančių knygos. Jie labai lietuviški — artimi 
ir savotiški. Sakysim, kad ir toks gabaliukas:

„Eina sau žmogus. Ant tvoros kaburkšti- 
jas jaunas ir kvailas dar velniūkštis. Žmogus 
pamato ir sako: „Begėdi, ar~ nesmuksi tu man 
į balą!“ Velniukas atsako: „Ne, dabar nega- 1 
liu dar. Laukiu, su kuo galėčiau ripką pa
risti.“ Žmogus sustoja: „A gal mudu pamė- 
gintuva?“ — „Gerai, dėde, susiimkim!“

Arba vėl:
„... Eina, eina pavargėlis. Priartėja nak

tis. Niekur nė gyvos dvasios, kur galėtų per
nakvoti. Pamato dvarą. Dideli, gražūs rūmai. 
Įeina. Tylu. Klaiku. Kai tik sutemsta, ponai 
skubiai išsikrausto. Rytą, vos dienai brėkš
tant, vėl pargrįžta. Pavargėlis nieko nežinojo, 
kad tasai dvaras piktųjų dvasių apsėstas. Jis 
minkštai pasitaisė poniškam patale ir saldžiai 
užmigo. Tik apie vidunaktį, kad subliaus, 
subildės, net visi mūrai, kaip epušės lapai 
dreba. Žmogus irgi išvirto iš lovos. Jis žiūri 
ir nesuima sau į galvą. Iš visų plyšių, sąsparų, 
kad ims lysti, kad ims raitytis velniai. Pri- 
šlamėjo jų visokių: vienašnervių, dvišnervių. 
gauruotų, plikų, trumpauodegių, beuodegių, 
šleivų, kreivų, kuprotų. Vienas už kitą pik-
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vokiečių tauta taip pat turi apru-

Dr. S. T.

Milijonai priverstiniuose darbuose

Lenkijos vakarų sienos
Kovo mėnesyje prasidedančioje 

Maskvos konferencijoje bus svarsto
mas Vokietijos klausimas. Viena* pa
grindinių problemų bus Lenkijos Va
karų siena. Tiek iš formalinės, tiek 
iš materialinės pusės žiūrint, šis 
klausimas yra pats svarbiausias po- 
.karinės Europos santvarkoje. Nuo
monės tuo klausimu taip pat yra ga
na skirtingos. Vakarų demokratijos 
savo griežtos nuomonės iki šiol dar 
nėra pareiškusios, tačiau jos įvairio
mis progomis pasisakė, kad Lenkijos 
Vakarų sienos bus nustatytos Taikos 
Konferencijoje, kaip kad Potsdame 
buvę numatyta. Lenkijos laikinoji 
vyriausybė, telaikoma Maskvos, jau 
seniau darė tuo klausimu referen
dumą ir galutinai pasisakė už sienas 
prie Oderio ir Neissės upių. Vokie
čiai balso neturi. Tačiau politinių 
partijų vadai, ypač socialdemokratų 
partijos vadas Dr. Schumacheris, ku
ris vakarinėse zonose yra gana įta
kingas, su tokiomis' sienomis nesu-

Lietuva teisininku 
susirinkime

y Tarptautinės teisės žinovai ir stu
dentai (American Society of Inter
national Law nariai), gyveną Vidur- 
vakarinėje Amerikos daly, posėdžia
vo lapkričio 30 d. Chicagos Univer
siteto patalpose. Be kitų tarptauti
nės teisės klausimų, buvo paliestas ir 
Pabaltijo valstybių klausimas. Jį iš
kėlė konsulas P. Daudzvardis. Iškel
tuoju klausimu kalbėjo keturi pro
fesoriai, vienas teisėjas ir du asme
nys be pažymėtos profesijos. Visų 
mintys susivedė i tai, kad Pabaltijo 
valstybės — Lietuva, Latvija ir Esti
ja — yra agresijos aukomis, kurių 
pusėje stovi teisė ir pagrindiniai 
Jungtinių Tautų chartos nuostatai, 
nusakyti jos įžangoje ir pirmuose 
dviejuose skyriuose.

Vienas Nortwestern universiteto 
■ politinių mokslų profesorius pareiš

kė, kad Pabaltijo valstybių klausi
mas turėtų būti keliamas visuose 
tarptautinės teisės ir politinio mokslo 
(Political Science) draugijų susirin
kimuose; jis taip pat pabrėžė, kad 
Amerikos vyriausybė gerai daro ne-, 
pripažindama neteisėtos aneksijos ir 
pripažindama nepriklausomų valsty
bių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) at
stovus.

Reziumuodamas pareikštas mintis, 
susirinkimo vedėjas, Chicagos univer
siteto tarptautinės teisės profesorius, 
pareiškė, jog tarptautinės teisės at
žvilgiu, visos suvereninės valstybės, 
didelės ar mažos, yra lygios: visos 
turi tas pačias teises ir pareigas; Pa
baltijo valstybių byla gali būti iškel
ta Jungtinių Tautų visumos suvažia
vime. („Naujienos“ Nr. 288, 1946 m. 
gruodžio 7 d.)

tinka. Vokiečių laikraščiai vakari
nėse zonose vis aiškiau ir griežčiau junti savo rinką būtino reikalingumo 
reiškia savo nepasitenkinimą tokių 
sprendimu. Kaip šis kląusmas bus 
išspręstas, tuo tarpu nėra jokių duo
menų net spėliojimams. Vieną gali
ma pasakyti, kad nuo tinkamo jo iš
sprendimo priklausys, ar vidurinėje 
Europoje viešpataus tvarka ir ramy
bė, ar čia vėl bus sukurtas neramu
mų židinys. Tiesa, tat gali dar pri
klausyti aplamai nuo busimosios Eu
ropos ir pasaulio santvarkos. Palik
dami tuo tarpu formalią pusę nuo
šaliai, panagrinėkime klausimą iš 
esmės.

Pagal Potsdamo susitarimą buvu
sios Vokietijos teritorijos dalys, esan
čios J rytus nuo Oderio ir Neissės 
upių, o taip pat didesnė pietinė Ryt
prūsių dalis, perduotos „lenkų admi
nistracijai laikinai“ tas sritis kontro
liuoti. Vėliau paaiškėjo, kad busi
moji Taikos Konferencija turėtų to
mis teritorijomis kompensuoti Len
kiją už jos nustotas teritorijas ry
tuose. Kaip matėme, šis klausimas ir 
yra pats esminis ir reikalauja gilių 
svarstymų. Jei šiandien Lenkiją val
dantieji sluoksniai vakarinėmis sie
nomis labai suinteresuoti, tai tuo pa
čiu reikalu lygiai tiek pat suintere
suoti ir vokiečiai. Mat, ūkiškam Vo
kietijos atsikūrimui ir, aplamai, vo
kiečių tautos ateičiai rytinių jos sie
nų nustatymas yra labai didelės 
reikšmės faktorius. Vokietija netek
tų apie 100.600 kv. km ploto, kuriame 
gyveno prieš karą maždaug 10 mili
jonų žmonių. Pomeranijos ir Silezi
jos žemės ūkio srityse buvo pagami
nama apie 20% iki 30% visų Vokie
tijoje gaminamų žemės ūkio produk
tų. Silezijos pramonės srityje akmens 
anglies iškasimas, geležies ir plieno 
gamyba po Ruhro krašto stovėjo Vo
kietijoje antroje vietoje, o cinko ga
myba užėmė pirmąją vietą Europoje. 
Vokietija, netekdama-šių teritorijų, 
penktadaliu sumažėja, bet gyventojų 
toje -teritorijoje smarkiai patirštėja, 
nes vokiečių tautybės žmonės per
keliami į vakarus ne tik iš buvusių 
jos teritorijų, bet ir iš kitų valstybių: 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Vengrijos, 
mažiausia 12-milijonų. Tokiu būdu, 
Vokietijos gyventojų skaičius bus 
toks pat, kaip ir 1938 m., būtent, 66 
milijonai. Sumažėjusioje teritorijoje 
išeina vidutiniškai po 200 gyventojų 
viename kv. km, kai tuo tarpu .1938 
m. tebuvo 140. Taikos metais ir esant 
intensyviam žemės ūkiui, -Vokietija 
galėjo daugiausia pasigaminti 80% 
jai reikalingų maisto produktų. At
kritus žemės ūkio sritims rytuose, 
reikėtų laukti pagaminsiant 50% iki 
60%/ Vadinasi, Vokietija turėtų 40% 
iki 50% jai reikalingų maisto pro
duktų importuoti. Tas būtų įmano
ma, jei Vokietijos pramonės gaminių 
eksportas atitinkamai padidėtų. Bet 
prie sunaikintų miestų ir sugriautų 
pramonės įmonių apie greitą ekspor
to išplėtimą netenka galvoti. Pati • 1

pramonės gaminiais, nes be to ne
galima sukurti sveikos krašto valiu
tos ir geros kredito sistemos.

Lenkijos gi ūkis, priskyrus jai kal
bamas teritorijas, turėtų visas geras 
sąlygas smarkiai pakilti. Priimtasis 
trimečio planas kaip tik ■ ir nustato 
tas gaires, kuriomis Lenkija turėtų 
eiti artimiausioje ateityje. Pagal tą 
planą numatoma, kad Lenkija taps 
viena pirmųjų valstybių akmens 
anglies ir maisto produktų eksporto 
srityje. Lenkijos eksportas 1938 m. 
siekė 472 milijonus dolerių, o 1949 m. 
numatoma eksportuoti už 1.260 mili
jonų dolerių. Čia reikia pastebėti, 
kad valiutos ir kainų atžvilgiu gali 
būti žymių skirtumų, todėl faktiškas 
prekių kiekių santykis gali būti ma
žesnis. Tačiau 72% viso eksporto yra 
Silezijos akmens anglis, arba 35 mi
lijonai tonų, kai 1938 m. tebuvo 11,6 
milijonai Jonų. Neveltui JAValstybių 
buvęs valstybės sekretorius užsienių 
reikalams Byrnes išsireiškė, kad pro
jektuojamos prie Lenkijos prijungti 
Vokietijos teritorijos 100.000 kv. km 
vertė esanti 13/5 milijardų dolerių, 
kai tuo tarpu 170.000 kv. km buvu
sios Lenkijos teritorijos rytuose ver
tė siekianti tik 3,6 milijardų dolerių.

Lenkų šaltiniai skelbia, kad bu
vusiose vokiečių teritorijose apgy
vendinta 4-5 milijonai lenkų, kas su
darytų maždaug pusę seniau buvusių 
gyventojų skaičiaus. Bet skaitmenis 
apie tų sričių apgyvendinimą ir ūki
nį atstatymą tenka priimti su dide
liais rezervais. Tenka abejoti, ar

Sovietiniuose Rytuose, kaip jau 
rašyta pereitame n-ry, užsimota at
likti didelio masto darbai. Pirmai
siais režimo metais ten buvo maž
daug dvylika milijonų gyventojų. 
Vėliau gyventojų skaičius pradėjo 
augti metai iš metui Iš įvairių sričių 
į rytus tremiami kolchozų programai 
pasipriešinę kaimiečiai, karui pasi
baigus ten grįžtą kareiviai bei jū
rininkai — jie ten atlieka dvigubą 
uždavinį: didina darbininkų skaičių 
Sibire ir sudaro karinę rezervinę pa
jėgą. Pagaliau, partijai įsakius į ry
tus gabenamos ir jaunos moterys gy
ventojų prieauglio sumetimais. Gy
ventojų skaičius kilo ir dėl „valy
mo“ akcijos — 1933 m. ir 1935-1939 
m. Vėliau ateina karas ir, jam pasi
baigus, masiniai išvežimai: šimtai 
tūkstančių ukrainiečių, Pavolgio vo- 
kieči&kaukaziečių, Krymo gyvento
jų. Dar čia tektų pridurti visa vo
kiečių karo belaisvių armija. Tuo 
būdų, teigia V. Kravčenko, sovietinių 
Rytų gyventojų skaičius bus šiuo 
metu pasiekęs 40 milijonų — jų treč
dalis maždaug tai MVD, arba vidaus 

Lenkija artimoje ateityje bus pajėgi 
apgyvendinti naująsias sritis ir ypač 
ar jos gyventojai sugebės išgauti iš 
žemės tą patį, ką seniau išgaudavo 
vokiečių ūkininkai. Iš pranešimų 
sprendžiant, atrodo, kad lenkai toli 
gražu neįstengia žemės intensyvumo 
išlaikyti. Dėl gyvo ir negyvo žemės 
ūkio inventoriaus trūkumo daug že
mės lieka nedirbamos, apsėjama tik 
arčiau sodybų esantieji plotai bei 
daržai. Iš Rytprūsių ateina žinių, 
kad ten ištisi plotai dar visai neap
gyvendinti.

Šių. žemės ūkio plotų paėmimas, 
skubiu tempu iškeldinant į vakarus 
vokiečių gyventojus, vokiečių ūkiui 
yra labai nuostolingas. Lenkijai mi
nimi plotai nėra gyvybinės reikšmės, 
be to, lenkai dar ilgą laiką negalės 
pasiekti tokio žemės ūkio gamybos 
laipsnio, kokio buvb pasiekę vokie
čiai. Masinis lenkų gyventojų iškė
limas iš buvusios rytinės Lenkijos 
toliau j vakarus yra taip pat neigia
mas reiškinys Europos ūkiui. Apla
mai, čia dominuoja grynai politiniai 
motyvai. Sveikai galvojant negali
ma suprasti, kodėl iš retai gyvenamų 
rytinėsr^uropos sričių gyventojai tu
rėtų būti masiškai stumiami į vaka
rus, kur ir taip labai tirštai gyve
nama. Jei tie reiškiniai yra, juos 
tenka laikyti laikiniais reiškiniais, 
vienašališkos politikos padiktuotais. 
Visai kitaip klausimas galėtų būti 
statomas Silezijos reikalu. Šio kraš
to pramonė Lenkijai labai reikalin
ga, ir tų sričių prijungimas prie Len
kijos turi visai kitą aspektą. Tačiau 
galutinas sienas Lenkija turės tada, 
kai bus pasirašyta su Vokietija taikos 
sutartis.

URALO IR SIBIRO PASLAPTYS 
reik, ministerijos, kaliniai ir juos vi
sus savo rankose laiko Gulag pava
dinta organizacija, arba, kitaip ta
riant, centralinė koncentracinių sto
vyklų administracija.

Gulag štabas užima didžiulius pa
status Maskvos centre ir jis savo pa
statais ir valdininkais praneša visas 
kitas ministerijas, išskyrus pačią 
MVD. Šiam štabui vadovauja gen. 
Viktoras Nedosekinas. MVD žiny
boje jis priklauso tik vienam Berijai, 
Politbiuro nariui.

Gulag organizacija yra įgalinta 
organizuoti darbus tokiu mastu, kad 
su ja palyginus Todt organizacija 
atrodo visai liiiputinė ir bereikšmė. 
Gulag valdo 10 didžiulių MVD sta
tybos įmonių, ji įvairioms ministeri
joms skolina darbininkus už labai 
žemus atlyginimus. Pelnas, o jis di
delis, tenka MVD naudai.''

Vienas pačių didžiųjų MVD pa
siekimų tai vad. Dalstroj įmonės, 
kurioms vadovauja gen. Ivan Niki- 
sevas. Dalstroj turi savo poskyrius: 
Dalugol, arba anglies trestas, ir Dal
neft, arba žibalo trestas. Pagaliau,

Palestinus klausimas 
Jungtinėms Tautoms

ANGLIJOS PLANAS ŽYDAMS 
EMIGRUOTI

Londonas (DENA-Reuteris). Bri
tų užsienių reikalų ministeris, Ernest 
Bevinas, paskutiniajame Palestinos 
konferencijos posėdyje pranešė ara
bų delegacijai, jog D. Britanija Pa
lestinos klausimą perduos spręsti 
Jungtinėms Tautoms. Britų vyriau
sybė JT pasiūlysianti tokį planą: D. 
Britanija patikėtinio teisėmis valdo 
Palestiną penkeris metus. Per dve
jus metus bus leidžiama į Palestiną ■ 
įvažiuoti po 4.000 žydų kas mėnesį.

Arabų atstovai Londono konferen
cijoje atmetė visus britų pasiūliji- 
mus ir pareiškė, jog visi planai, nu
matę Palestinos padalijimą arba žy
dų imigrantų įsileidimą, nebūsią ara
bų priimti.

Tuo tarpu Palestinos padėtis, įve
dus ten ypatingą karinę būklę, dar 
labiau paaštrėjo. Trys žydų pogrin
džio organizacijos „Irgun- Zvai Leu-' 
mi" organizacijos nariai nubausti,mi- 
riop pakorimu, kadangi jie pr. metų 
gruodžio 29 d. išplakė anglų majorą 
ir tris puskarininkius. Ketvirtasis, 
kaip 17 metų nepilnametis, nubaustas 
sunk, darbų kalėjimu iki gyvos gal
vos. Pogrindžio kovotojai siuntinėja 
britų vyriausybei grąsinančius laiš
kus.

Paskutinėmis dienomis Palestinos 
krantus pasiekė dar vienas laivas su 
nelegaliais imigrantais žydais. Britų 
įstaigos čia įžiūri naują nelegalios 
imigracijos bangą.

tas pats Dalstroj administruoja tranu 
portą, aukso kasyklas ir metalurgi-* 
jos bei geologijos sritis. Savo ruožtu 
šie poskyriai valdo elektros įmones* 
kurios energija aprūpina jų kasyklas 
ir įmones bei barakus, kuriuose ap
gyvendinti darbininkai.

20 milijonų „darbininkų“
Iš 20 milijonų priverstinių darbi

ninkų. bent du trečdaliu yra naudo
jami Rytų supramoninimui pakelti. 
Jie dirba arba Dolstrojaus, privačios 
MVD pramoninės įmonės žinioje ar
ba Gulago įmonių žinioje. •/

Ir toliau buv. TSRS ginklavimosi 
miriisteris V. Kravčenko mums pa
sakoja apie-tas sritis ir tuos miestus 
sovietiniuose ^Rytuose, kurie, esą, su
darę kalėjimų vaizdą. Eit toks Ma
gadan mieštas — jo gyventojų skai
čius pasiekė daugiau kaip milijoną. 
Dabar tai žymus pramoninis miestas, 
metalurgijos centras, pats didžiausias 
rytų miestas po Vladivostoko, Cha- 
barovsko ir Komsomolsko. Toks tik 
tarp jų esąs skirtumas, kad visi Ma-
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tesnis, vienas už kitą baisesnis. Visi bruzda 
Ir tykoja sudraskyti žmogų. Kaip jis išdrįso 
be jų valios čia pasirodyti. Žmogus tik at- 

. sistojo, pasiėmė Dievo dovanotą maišą ir su
riko: „Lįskit visi tuojau!" Velniai tik šmurkšt 
— šmurkšt, susmuko į maišą ir tyli, kaip su
si ... Ryto mėtą išsimiegojęs sutiko to dvaro 
ponus. Tie nustebę spokso: „Kaip gi tu nebi
jojai čia nakvoti ir gyvas dar išlikai?“ — „Ir 
lūs nebijokit! Jokių velnių čia daugiau nebe
bus. Aš turiu vaisto prieš juos! „Ponai labai 
nudžiugo, gausiai apdovanojo žmogelį ir paly
dėjo. Jis užsirito sau maišą ir iškiūtino. Priė
jęs didžiulį liūną suburbino visus velnius, kad 
daugiau žemės nebiaurotų ir žmonėms žalos 
nebedarytų..." 
•- Pranas atsiduso.

— Zinai, kad įdomu. Būtinai užeisiu pas 
tave. Juk duosi man pasiskaityti? Bet vis 
dėlto, kai rimčiau pagalvoju, gaila man tavęs 
Ir tiek.

— Nesuprantu?
— Per daug plaškaisai, nemodernus. O juk 

paskutinis mokslo žodis kaip skamba? — Ver
čiau siauras specialistas, bet geras, negu pras
tas universali; tas. Aš teisybę sakiau, kai pri
miniau tau humanitarinį fakultetą. Juk da
bar man visai aišku, kad turi ryšių su juo.

— Turiu ir turėsiu!
— Be reikalo...
— Aš kitaip žiūriu: geram gydytojui pra

vartu ir žmogaus sielą pažinti.
Lėliūnas susirūpino ir neramiai ėmė žval

gytis. Pranas paklausė:
— Kas? Be ne jau išeiti rengiesi?
— Taip. O tu pasilieki dar?
— Gerai nežinau... Dabar norėčiau Jave 

palydėti, o paskum — pažiūrėsiu...
II.

Ilgu anatomikumo koridoriumi ratu suko 
keli mišrūs — studentų ir studenčių — būre

liai. Skubėdami aplenkė laiką ir dabar lūki
nėjo, kol pasirodys subasistentai ir bus atran- 
kintos' prosektoriumo durys. Visi buvo apsi
ginklavę būtiniausiais įrankiais: lancetais ir 
pincetais. Kalbos mezgėsi rūpimomis dienos 
ir darbo temomis.

Prie vieno būrelio prisijungė Kęstutis Le- 
liūnas.. Bematant apspito jį visi ir labai susi
rūpinę ėmė klausinėti:

— Na kaip, kolega? Pavyko susitarti su 
lavoninės sargu?

— Pa. Ant mūsų stalo numeris penktas 
gulės, kaip atletas, liesas, raumeningas mokslo 
kankinys.

— Lengvai leidosi sukalbamas sargas?
— Ne, ne visai. Iš pradžių gana oficialus 

ir išdidžiai pareigingas pasirodė. Purkštavo. 
Bet kai paglamžiau rankoje penklitį, tuoj at
sileido.

— A kas bus — moteris ar vyras?
— Būtinai prašiau vyro.
— Puiku!
Įsižeidė viena moterų atstovė.
— Nesuprantu, kodėl net ir mirusi moteris 

niekinama.
— Gaila, kad kolegė tokia naivi. Bet kai 

padirbėsi ant ęnoters lavono, ko gero, apyrie- 
bio dar, tada įsitikinęs esu, visai tokios pat 
nuomonės būsi. Minkšta, apvali moteris, sa
kysim, kokia pampuškėlė, tik gal gyvenime 
maloni, bet ne separuoti. Devintas prakaitas 
išpils, kol nukabinsi visus jos taukus ir prie 
fascia prieisi. Vyras — kas kita: numaukei 
odą ir — še tau raumenys!

— A iš kur gi jau kolega tiek daug išma
nai? Bene dirbai kada?

— Kam dirbti? Užtenka kitų, vyresniųjų 
patyrimo. Kvailas tas, kuris nesistengia už
bėgti įvykiams už akių ir pats nori viską ant 
savo kailio išbandyti.

Staiga išsišoko dar vieną studentė, kalbė
jusio terminu abibūdinant — tikra pampuš
kėlė: putni, raudona ir be galo impulsyvi. Ne 
tiek gal išvidinis reiškėsi jos susijaudinimas, 
klek paviršutiniškai įprastinis. Tik, žinoma, 
su visa tęatriškai dramatiška išraiška ir eks
presija.

— Jūs visi čia taip šaltai ramiai ir Bet, 
galima pasakyti, vulgariai kalbat, kaip apie 
paprasčiausią dalyką. O aš nežinau... Aš taip 
jaudinuosi, taip pergyvenu... Išvirta gyvulio 
mėsa ir tai mane kartais nupurto. Į žalią vi
sai man šleikštu pasižiūrėti, o čia juk žmo
gus! Kas, kad numiręs, bet vis dėlto žmogus, 
gyvenęs, galvojęs... Imk dabar ir mesinėk... 
Fu! Klaiku..'.

— O man tai vs taja: ar peiliu tešlą pjau
styti, ar lancetu separuoti lavoną, — bosu įsi
terpė stambus, sugalotas studentas.

— Tamsta brutalus! Tamsta tikras mėsi
ninkas! — sušuko ta pati studentė.

Lėliūnas daugiau nebesikišo į kalbas. Jis 
tylus, susimąstęs asistavo savo stalo grupei.

Tuo tarpu atsivėrė prosektoriumo durys ir, 
kaip milžiniškas elektros dulkėgauda, bema
tant susiurbė visą koridoriaus turinį. Didelė, 
erdvi salė. Iš karto smogė aštrus, dirginąs 
formalino kvapas. Išilgai salės keliolika me
diciniškų stalų. Ant jų suguldyti lavonai ir 
savotiškais vožtuvais, lyg karstų viršumi, už
dengti. Kiekvienas stalas numeruotas ir iš 
anksto paskirtas. Grupelės skubiai tvarkėsi 
pagal savo stalus. Vieni studentų tuojau grie
bėsi darbo, kiti delsė, tarytum taikstėsi dar. 
„Jautrioji“ studentė ramiausiai nėrė odą nuo 
vyro rankos.

Ilgiausiai sugaišo Lėliūnas. Jis stovėjo prie 
savo lavono ir mąstė:

„Kur čia dabar gyvybė ir kur žmogui? 
Guli piaustoma pilkšva, guminė lėlė. Nei vei
do bruožų, nei 4mmčm polėkių. Tik numerėlis 

ausyje ir — viskas. Visa, ką šis žmogus pa
liko po savęs. Čia visa jo metrika, ir visas ne
krologas. Kokia mizerija! Lyg skerdena mė
sos parduotuvėje, lyg koksai nevykęs plaste- 
lino gumulas. Šiurpus ir niekšingas toksai 
žmogus, kur nėra prasmingo gyvenimo turinio, 
kur neveikia tikrosios sielos pulsavimas.“

Pastovėjęs Lėliūnas nežymiai atsirado vėl 
koridoriuje. Iš čia tyliai nusileido cementine 
lipyne žemyn. Priėjo tą rūsio skyrių, kur for
malino voniose mirko ir konservavosi kiti la
vonai. Čia pat slankinėjo sargas. t

— Gal užsirūkysime, tėvuk?
— Kodėl ne, jei geros markės?
Lėliūnas atvožė „Pikant“ dėžutę ir pra

skleidė geltoną popierėlį, lyg vystyklą.
— Tai ką, vis savo turtą daboji?
— Et! koks čia turtas ir kas čia jį labai 

dabos, feet tokia jau mano tarnyba: kol stu
dentai dirba, ir aš turiu budėti.'

— Tai, sakai, menkas turtas?
— Na, žinoma! Kas gi iš kalėjimų gera 

gaunama? Be to, čia jau toks turtas, prie ku
rio niekas nebeprisipažįsta. Net palaidoti nie
kas neatsiranda.

— Vadinasi, iš kalėjimų... ,
— Daugiausia. Pasitaiko dar ir iš miesto 

ligoninės. Bet irgi savotiška dovana: prosti
tutės!

Lėliūnas išėjo stačiai į gatvę, visai pamir
šęs prosektoriumą. Ėjo panarinęs galvę ir nė 
kiek nesidomėdamas aplinka. Sukaustė jį, la
bai jautri mintis: „Vienintele paslauga žmo
nijai ... Vienintelė paslauga. Tai ir viskas, ką. 
šitie žmonės galėjo dar gera padaryti.“

Nuolat susidurdavo jis gatvėje su besisku- 
hančiais ŽBioiUSnis. Nuolat atsiprašinėjo ir vte

Eidamas intensyviai svarstė: „Tai maža 
dąr. Labai maža. Bet vis dėlto šis — tas..

(Pabaiga kitame Nr.į
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enų ieškojimu uva- zaiuias uuvu 
(Bus daugiau) j 70.000 markių.

Iš estų kuliurinio gyvenimo

fe?

GYVEKIM/^
Kultūrinė Klaipėdos grįžimo reikšmė

Politinė šio įvykio pusė buvo vi
lą laiką plačiai gvildenama ir dau
gumai lietuvių gerai žinoma. Dėl to 
dabar verta pažvelgti į klausimą iš 
kitos pusės ar perspektyvos; Man 
vis ir vėl prisimena žinomo Lietuvos 
kario-diplomato daugiau negu prieš 
dešimt metų viename Klaipėdos 
krašto jaunimo susirinkime padary
tas pareiškimas: ...Aš, matydamas 
tokį entuziastišką ir kilnų jaunimą, 
įsitikinau, kad Lietuvos atgimime di- 
deliausią vaidmenį suvaidins Mažo
sios Lietuvos lietuviai...

Šiandien dar negalime daryti 
sprendimo dėl tokio pareiškimo, nes 
dar tebegyvename pačiame įvykių 
sūkuryje ir nežinome, kas bus rytoj. 
Spėjimai negalį mūsų žavėti, ypač 
šiokiame' sūkurių laike. Bet verta 
prisiminti Mažosios Lietuvos lietuvių 
įnašą. į lietuvių tautos kultūrinį gy
venimą. Prof. Vaclovas Biržiška nau
jai pasirodžiusioje knygoje „Lietu
vių Rašytojų Kalendorius“ puikiai, 
vaizdžiai parodo, kaip Mažosios Lie
tuvos lietuviai, protestantizmo įta
koje, 16 amž. ne tik dominuoja, bet 
vadovauja lietuvių literatūros kūry
boje. Lietuvių kalba knygų spaus
dinimas svaime iššaukė ka’botyros 
reikalą, ir greta pačių veikalų buvo 
rengiami žodynai ir gramatikos, nuo
lat tobulinama kalba. Pirmoji lietu
vių literatūra buvo išimtinai religi
nė. Tik vėliau pasirodė ir pasaulinio 
turinio raštų, laikraščių ir pan.

Vertinant praeities faktus, mus 
stebina vienas dalykas, būtent: tai, 
kad lietuvių literatūros kūrėjų di
delė,' gal net didžioji, dalis buvo 
žmonės su vokiškomis pavardėmis, 
kaip antai: Šulcas, Kleinas, Kaizeris, 
Engelis, Lėmanas, Šmitas,-Ostermeie- 
ris, šimelpenigis, Moerlinas ir kt. 
šių asmenų kalbotyros pastangų dė
ka išaiškėjo didelė lietuvių kalbos 
svarba indoeuropiečių kalbai ir pa
grindams aiškintti. Šiai aplinkybei 
išaiškėjus, kalbotyros klausima susi
domėjimas dar padidėjo. Ši Mažo
joje Lietuvoje pasiektoji lietuvių li
teratūros pažanga neliko be įtakos 
ir Didž. Lietuvoje.

Kitas etapas, kada Mažoji Lietu
va žymiai pasitarnavo lietuvių kul
tūros pažangai, tai spaudos draudi
mo laikotarpis. Mažoji Lietuva vėl 
virsta lietuvių literatūros židiniu. 
Tuo metu stambiausios kūrybinės 
pajėgos jau atėjo iš Didž. Lietuvos, 
bet ir Mažosios Lietuvos lietuviai ir 
jų bičiuliai reiškėsi pozityviai. Nors 
Maž. Lietuvos lietuvių inteligentų 
buvo ir maža, bet kūrybos darbas 
nesustojo. Vadovaujantį vaidmenį 
suvaidino kunigai. Kliūtys, kurias 
susitikdavo kultūros darbuotojai, tu
rėjo būti didelės, nes skaitant pačių 
leidėjų aiškinimus galima susidaryti 
aiškų vaizdą.

Taip, pvz„ Papeikiu kunigas Ši- 
melpeningis 1807 m. baigė versti ir 
padavė spausdinti Jono Oranto 
(Arndt) „Šešios knygos apie tikrą 
krikščionumą“. Tai stambus 1214

Naujos knygos ir leidiniai
/Bronius Būdriūnas, 3 GIESMES. 

Vienam balsui su vargonų pritarimu. 
Išleido knygų leidykla „Patria“, Vil
nius — Tubingen. 8*psl. kaina 6,- RM.

Džiugu, kad jau ir lietuvių kom
pozitorių kūriniai pateikiami tremti
nių visuomenei visiškai tobuloj for
moj. Šį kartą susilaukėme trijų 
giesmių: 1) Sveika Marija, 2) Ma
rija, Motina Malonės, žodžiai Fausto 
Kiršos ir 3) Malda, žodžiai St. Sant- 
varo. Tikimės sulauksią naujų kom
pozicijų ir pasaulietiškiems mūsų 
chorams.

‘ Vytė Nemunėlis, MAŽOJI ABĖ
CĖLĖ. Iliustravo A. Vaičaitis. Iš
leido knygų leidykla „Patria“, Vil
nius — Tubingen, 1946 m. Tiražas 
5.000 egzempliorių, kaina 6,- RM.

Gražus ket iriomis spalvomis iliu
struotas 32 pusi, leidinėlis, prade
dantiems skaityti mažiesiems puiki 
dovanėlė. Kiekvieno puslapio turinį 
sudaro spalvotas piešinėlis-vaizdelis, 
kurio apačioje keturios eilutės leng
vo teksto, prasidedančio atitinkama 
pirmąja didele abėcėlės raide. Ir taip 
nuo A iki Z. Vertinant labai kritiš
kai, galima būtų atrasti vienai kitai 
piešinėlio' ir teksto kompozicijai ir 
priekaištų, bet čia to tikslo neturima. 
Aplamai kalbant, šis leidinėlis yra 
vykęs panašių vokiškų darbų seki
mas. Tatai Lietuvoje, gaila, dar ne
buvo praktikuojama.

Stp. Platūnas 

psl. veikalas. Leidėjai įvade t. k. ra
šo. „.^Prlegtam, miels skaitytojau, 
žinok, kad, kaip šios brangios kny
gos išverstos į penkioliktąją kalbą, 
lietuvių kalbą, per ilgus trukdymus 
ir sunkioje priespaudų gadynėje yra 
surašytos. Rods, jau senai, prieš pen
kiasdešimts metų jos buvusios lietu
viškai perguldytos, nėsa senieji sako, 
kad nebasztininkas Šimmelpennin- 
gis, Popelkių kunigs, jau pirm mūsų 
buvęs visas iš vokiškos į lietuvišką 
kalbą perrašęs, bet per Septynių Me
tų Karus vėl buvusios sudarytos ir 
išpustytos ir lietuvininkams tekti 
negalėjo iki šio czėso, apie kurį Je
sus sakė, kad sukilsę žmonės prieš 
žmones ir karalystės prieš karalystes. 
Tokiame dabar atėjusiame karų, ma
rų ir brangenybės czėse, kuriame jau 
tikrai esme, šios mielos knygos vėl 
iš naujo yra lietuviškai išverstos ir 
išdrukavotos. Norint daug rašte mo
kytų ir vyresniųjų prieš šį gerą dar
bą priešinosi, norėdami jį suardyti ir. 
susirodyjo visus žodžio mylėtojus, 
kurie šių knygų geidė ir ant jų iš- 
drukavojimo mažumą pinigų buvo 
sudėję, kožną prie jo vyriausybės, po 
kurios jis šen ir ten yra, suvadinti 
ir tūlais klausimais jiems bumas už
kimšti norėjo ir juosius visus į kalė
jimus įmesti ketėjo ir čia juos ne 
mažai Išgąsdino ir įbaugino. Tiems 
įbaugintiems lietuvininkams nieką 
kitą veikti negalint, pripuolė (prisi
minė) jiems tas pats jų mylimas žo
dis ..."

Kad ir su tokiomis sunkenybė
mis, darbas buvo tęsiamas ir net 
sėkmingai.

Architektūrinė Lietuva
KAIMO ARCHITEKTŪROS 

PERSPEKTYVOS
Pernai Lietuvių Inžinierių Trem

tinių Draugijos Centro Valdyba bu
vo paskelbusi kaimo ir miesto tipi
nių gyvenamų namų projektų kon
kursą. Jui-y komisija gavo 45 pro
jektus, iš kurių 6 premijavo. Tai yra 
mūšų tremties gyvenime stambus 
kultūrinis įvykis, pro kurį negalima 
praeiti tylomis. Nors šiandie mes tė
vynės neturime ir konkufso rezultatų 
negalime pritaikyti praktiškiems rei
kalams, tačiau mes negalime nesirū
pinti savo krašto ateitimi, nors ji ir 
kažin kaip būtų miglota. Sveikinti
nas dalykas, kad kai kurios mūsų 
profesijos, jų tarpe ir Inžinierių 
Draugija, tremtyje ruošia ateičiai 
projektus, kurie, gal būt, ir nebus 
įvykdyti visu šimtu procentų, bet ku
rie tikrai sudarys rimtą medžiagą 
atstatyti Lietuvai, išmušus laisvės 
valandai.

Projektuoti sunkiau kaip statyti, 
jei norima ką nors nauja sukurti. 
Pakartoti senas architektūrines for
mas gali amatininkas, bet surasti 
naujų kelių gali tik menininkas. In
žinierių Draugija, skelbdama kon
kursą, atrodo, ir laukė mūsų kaimo 
statyboje jei ne didelės, tai bent ma
žos revoliucijos; kuri praskintų ke
lią tolesnei lietuviškos architektūros 
pažangai. Paskelbus konkursą, mes 
šioje vietoje su pasitenkinimu paste
bėjome, kad konkurso sąlygose buvo 
iškeltas pageidavimas, jog „pasta-/ 
tams būtų suteiktas savitas, lietu
viškos architektūros pobūdis, kiek 
autoriams pavyks tai įkūnyti mūro 
bei medžio statyboje“. Puoselėjant, 
tautinės kultūros tradicijas, tas pa
geidavimas konkurso dalyviams vir
to reikalai « u, taip sakant, katego
riniu imperatyvu. Statyti šiandie 
mūsų kaime modernaus stiliaus na- 
rribs būtų anachronizmas. Mes dėl 
svetimų dievų paniekintume savas 
architektūros tradicijas, kurios kū
rėsi amžiais. Tačiau puoselėdami 
tautinę architektūrą, mes negalime 
sustoti vietoje, negalime pasilikti tik 
senų formų kopijuotojais.

Kiek konkurso dalyviams pavyko 
savo projektuose surasti „savitą lie
tuviškos architektūros pobūdį“?

Inž. J. Muloko, laimėjusio I pre
miją, spaudoje paskelbtas 15 ha ūkio 
gyvenamo namo projektas vaizduoja 
tikrai tipišką kaimo trobą, kokių 
mūsų kaime gali užtikti tiek ir tiek. 
Savas atrodo priebutis (projekte ma
tome du priebučius: vienas iš šono, 
kitas iš galo), gerai mums pažįsta
mas galuose nukirstas stogas, apskri
tai, projektas daro mums labai ma

Kitas didelis darbas, tai Jono ‘ 
Oranto, A. Franko ir Dr. M. Liuterio : 
pamokslų vertimas. Knyga didelio 
formato, apima 955 pusi. Tai prap- 1 
lesta J. Bretkūno-Postilės laida, apie J 
kurią vertėjas Dovydas Plonius 
iš Ašenberkio rašo: „Jau kitą kart J 
mete 1591 Jons Brėtkis, lietuvininkų 
kunigs Karaliaučiuje, pagal evange
liją buvo mišių knygas drukavoti da
vęs ir dar iki šiolei tokių knygų šen 
ir ten yra. Ale dabar esantiems lie
tuvininkams jos visai nedera, ka
dangi čia daug senoviškų ir neišma
nomų žodžių yra ir to czeso druka 
buvo su daug vokiškų žodžių sumai
šyta, kad dabar esantiems lietuvinin
kams daug žodžių neišmanomų yra 
ir nežino, ką mokytojas nori pasa
kyti ..."

Dovydas Plonius vertimą pradėjo 
1819 m. adventų laike. Jis pats sako: 
„...vieno išmintingo ir su lietuvi
ninkais draugystę palaikančio žmo
gaus, rodos, vokiečių giminės, įkal
bėtas, pradėjau darbą... Rasi, todėl 
kreipėsi Dievas prie lietuvininkų, 
tarp didžiųjų ir mokytų nerasdamas 
tokio, kas tą darbą ištaisytų, kreipėsi 
j prastą lietuvininką vokiškas kny
gas į lietuviškas perstatyti... iki da
bar vienas lietuvininkas, padėjęs 
žagrę nutvėrė plunksną ir tą didelę 
budavonę išbudavojo... Rods, vel
nias labai gynė ir šoko už akių, vi
sokiais trukįinimais norėjęs darbą 
sugaišinti, bet viršų negavo. Norint 
daug kartų ašaras iš akių išspaudė 
ir taip besltūžydamas lyg prieš labai 
aukštą kalną lipti turėdamas iš visos 
sylos verždamasis nepaliovė pradė-

tą ji darbą, bet melsdamas ir Dievopi 
dūsaudamas dėl kantrumo ir ištri- 
vojimo dirbo, norint savo akimis 
apšaipymą ne kurių žmonių matė ir 
savo ausimis bluzriyjimą girdėjo, 
kaip kitą kartą karalius Dovydas pa
niekinimą ir keikimą Simėjaus, ko- 
liojimą ir išdarkymą kraujo trokš
tančių šunimi ir velnio vaiku savo 
ausimis girdėti turėjo ..." •

Iš aiškinimų matosi, kad Plonius 
buvo žemdirbys, kuris pasiryžo im
tis tokio didelio darbo. 1820 m. dar
bas buvo .' baigtas ir jau pradėtas 
spausdinti.

Tai tik kelios nuotrupos. Jos aiš
kiai liudyja, kad lietuvininkams jau 
tuokart teko kentėti nuo įvairių gy
ventojų, lietuvio darbą niekinančių 
ir trukdančių. Aišku, kad tautybių 
kova jau tuo metu reiškėsi griežtose 
formose.

Pats Mažosios Lietuvos lietuvių 
kultūrinį gyvenimą ir šiandien ne
neigiamas. Tačiau reikia konstatuo
ti, kad tų Mažosios Lietuvos kovo
tojų ainių, gal jau nebekalbančių 
sklandžia ir gražia literatūrine lie
tuvių kalbą — tuokart ji taip pat ne
buvo nei graži'nei gryna, o vis dėl 
to buvo mū*i literatūrinė kalba — 
arba nelietuviškų vardų ir pavar
džių savininkų atžvilgiu dalis mūsų 
tautiečių laikęsi nebroliškai. Viešai 
dar stengiamasi pareikšti Maž. Lie
tuvos lietuviams sentimentų, net 
simpatijų, bet nuoširdumo ne visuo
met randama. Ne retai užkulisiuose 
panaudojama daug progų tų „liute- 
rių, prūsokų, vokietininkų ir pan.“ 
nusikratyti, palengvinant jiems per 
skriningus išskristi iš stovyklų ir tuo 
pačiu iš lietuvių bendruomenės. Ar 
tai padėka tiems amžiniems kovoto
jams už tautiškumą ir jų ainiams už 

1 Vyt. Alantas
lonų ir jaukų įspūdį. Gal kiek nau
jesnis dalykas pernelyg dideli langai, 
bet ir tai mūsų kaime nebe naujiena. 
Antrą premiją laimėjusio K. Reisono 
15 ha ūkio gyvenamo namo ir trečią 
vietą laimėjusio VI. Svipo 25 ha ūkio 
gyvenamo namo projektai taip pat 
daro malonų įspūdį. Gal jie nėra to
kie šilti, kaip Muloko, bet nei lietu
viško pobūdžio nei skonio ir jiems 
netrūksta. Jei Lietuva arba kuri jos 
provincija būtų apstatyta tokių na
mų, mes galėtume pasakyti palaiką 
savo tautinės architektūros tradici
jas, bet ar tradicijų palaikymas jau 
bus pažanga? Galimas dalykas, kad 
•vidaus išplanavimai yra nauji, bet 
'tai jau nebe architktūros dalykas.

Atstatant Lietuvą, būtų lauktina, 
kad, pasinaudojant praeities patyri
mu bei medžiaga, kaimo architektū
roje būtų padaryta nors šiokia tokia 
pažanga, kad mūsų architektai, pla
nuodami savo projektus, prieitų prie 
jų ne tik su tradicijos meile, bet ir 
su revoliuciniu požiūriu, kuris juos 
skatintų nepasitenkinti senųjų formų 
atkartojimu. Praėjęs karas Lietuvą 
smarkiai apgriovė, ateities įvykiai 
gali ją dar labiau sugriauti. Daug 
reikės atstatyti, daug reikės nauja 
statyti. Mūsiį statytojams atsiveria 
plačios darbo perspektyvos, ypač kū
rybinio darbo. Nuo jų priklausys, 
kokia bus architektūrinė Lietuva šia
me ir ateinančiame amžiuje. Spren
džiant iš konkurso rezultatų, neatro
do, kad mūsų ateities architektūroje 
būtų buvęs padarytos lemiąs posū
kis.

Visai teisingai pastebėjo dipl. inž. 
Br. Galinis, vertindamas konkurso 
rezultatus „Žiburiuose“, kad „kaimo 
namams lietuviškas pobūdis liko pa
gautas". Tą patį ir aš aukščiau paste
bėjau, bet kyla klausimas, ar kon
kurso tikslas buvo tik pagauti kaimo 
statybos pobūdį, ar kai ką ir naujo 
duoti? Foto aparato objektyvas taip 
pat. pagaus kaimo statybos charak
terį, bet joks fotografas nesukurs J 
naujų architektūrinių formų. Sakau, 
mums malonu žiūrėti į premijuotus 
kaimo statybos projektus, bet mes 
pasigendame duomenų, kurie mums 
sugestijonuotų, kad autoriai mėgina 
pralaužti ledus, kad jie stengiasi 
gimdyti naujas mūsų kaimo architek
tūros formas. Gaila, bet konkursas 
nedavė mūsų tautinės architektūros 
naujų prošvaisčių.

Kita vertus, galimas dalykas, kad 
ir konkurso sąlygos buvo ne visai 
aiškiai suformuluotos. Pirmiausia 
turėjo būti pareikštas ne pageidavi-- 
mas, bet aiškus reikalavimas projek
tuoti lietuvišku stiliumi; be to, pa
sakymą pastatams „suteikti savitą

lietuvišką pobūdį" galima visaip su
prasti, Kaimo statybos projektų au
toriai, nusižiūrėję į mūsų kaimo sta
tybą, tikrai savo darbams suteikė 
„savitą lietuvišką pobūdį“, vadinasi, 
atitiko konkurso sąlygas ir jiems 
nieko negali primesti. Bet tą posakį 
galima ir kitaip suprasti; galima ma
nyti, kad konkurso skelbėjai iš kon
kurso dalyvių tikėjosi susilauksią 
naujų minčių,'’kurios jei ir neišsprę
stų mūsų kaimo architektūros pro
blemų, tai bent jas apvaisintų pa
žangumo dvasia: Juk žodžius „su
teikti pastatui savitą lietuviškos ar
chitektūros pobūdį“ galima suprasti 
kaip tikslų jau esamų kaimo staty
bos pavyzdžių atkūrimą ir kaip visai 
naujų kelių ieškojimą, pasinaudojant 
esama medžiaga ir tradicijomis. Ga
limas dalykas, kad dėl to konkurso 
sąlygos dviprasmiškumo ir naujuose 
kaimo namų projektuose mes pasi
gendame naujų kelių ieškojimo dva
sios.

Kalbant apie estų kultūrinį gyve
nimą, tenka persikelti į Švediją, kur 
susispietę gausiausios ir stipriausios 
estų kultūrinės pajėgos. Ten pirmoje 
eilėje ruošiamasi išleisti estų klasikų 
darbai. Numatomų išleisti autorių 
sąraše pirmoje eilėje figūruoja iš se
niau pažįstami vardai, kaip Born- 
hbhe, Ed. Vilde, J. Kicberg, A. Tam- 
saare, A. Gailit, A. Melk, A. Kivikas, 
M. Metsanurk, G. Suit ir kiti. Dar
bus išleisti patikėta leidyklai Orto.

Pirmuoju šių darbų serijoje pasi
rodė jau Tamsaares romanas „Tei
smas ir teisybė“. Iš naujesnių estų 
literatūros veikalų paminėtini Karo
lio Ristikivės romanas „Visa, kas ka
daise buvo“. Jaunasis autorius dirba 
toliau prie to romano antrosios da
lies, kuri pasirodysianti ateinantį ru
denį. Joh. Jaik neseniai pasirodė su 
romanu „Aukso gyvenimas“ ir šiuo 
metu dirba ruošdamas naująs knygą 
vaikams. Prof. A. Oras, šiuo metu 
besidarbuojąs Oksforde, ruošia spau
dai knygą apie šių dienų įvykius 
Estijoje. Knyga bus išleista ir anglų 
kalba. Naujas A. Melko romanas „Be 
tėvynės“ pasirodys kovo mėn. A. Ad
son artimiausiu laiku žada pateikti 
atsiminimų knygą „Miestelio muzi
kas".

Be daugelio estų literatūros vei
kalų suomių, švedų ir norvegų kal
bomis, pastaruoju metu geresnieji jų 
veikalai jau pradeda reikštis ir anglų 
bei prancūzų knygų rinkoje. Paxj- 

nuopelnus? Ar tokj elgesys yra mū
sų tautai naudingas ir ar tuo norima 
patraukti nuo mūsų tautos kamieno 
beatsipalaiduojančius narius? Ar tai 
pripažinimas ir įvertinimas tų kan
čių, kurias Maž. Lietuvos lietuviai 
turėjo iškęsti per šimtmečius tarp' 
dviejų besitrinančių akmenų įsprau
sti? Ar tai pagarba už kančias KZ- 
tuose, kalėjimuose ir tremtyje?

Tiesa, mes visi tremtiniai, tad 
nors nedarykime skirtumo ir neme
skime iš mūsų bendruomenės tarpo 
išvargintų kovose tautiečių, norinčių 
jais būti ir likti tik dėl to, kad tūlan 
„patrijotui“ nepatinka jų vardas, 
pavardė, tikyba ar kita aplinkybė...

Čia minėtų reiškinių buvo paste
bėta beveik visose didesnėse Ir eilėje 
mažų stovyklų. Pasireiškiąs M. L. 
žmonių atžvilgiu nenuoširdumas yra 
baisūs nuodai, kuriais trumparegiai 
tautiečiai tikisi išgydyti dabartinę 
pereinamąją savisaugos ligą, bet iš- 
tikrųjų užnuodija visa tautos kūną 
ir daro tautai nepermatomus nuosto
lius.

Maž. Lietuvos lietuvių skaičius li
ko negausus ir mūsų interesas turi 
būti jį išlaikyti. J. Dangtelis
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Kultūrinė kronika
— Leidykla F. A. Brockhaus, kuri 

jau seniau yra gavusi licenciją kny
goms leisti, skelbia leisianti naują 
Brockhauso žodyno laidą.

— Bruno Walter paskirtas muzi
kiniu New Yorko Filharmonijos sim
foninio orkestro vedėju.

— Benjamino Gigli, šiuo metų 
esąs pakeliui į Londoną, paneigia, 
kad jis būtų parašęs knygą „Kodėl 
aš esu fašistas?“.

— Austrijos vidaus reikalų mini
sterija uždraudė demonstruoti Austri
joje visas vokiečių filmas, pagamin
tas tarp 1933 ir 1945 metų, ir .visas 
austriškas filmas, suktas tarp 1938 ir 
1945 metų. Visos šių filmų kopijos 
turi būti pristatytos ministerijai iki 
š. m. vasario pabaigos.

— Seniausias Romos dienraštis 
„Tribūna“, be pertraukos ėjęs 56 me
tus, šiomis dienomis gavo sustoti, ka
dangi jo leidėjai toliau nebeišsiver- 
čia finansiškai. Jį leido kairysis 11- 
beraldemokratų sparnas, kaip savo 
organą. Dienraščio sustojimas paro
do, kad kairiųjų centras Italijoje ne
beturi pakankamos įtakos.

— 1946 m. kovo 11 d. vienam 
Kempteno koncertmeisteriui buvo 
pavogtas jo turėtas Stradivari smui
kas. Po ilgo ieškojimo ir sekimo šia 
retas smuikas buvo Surastas, praė
jusią savaitę Immenstadtd stotyje 
areštavus Walter Klink. Suimtasis . 
pareiškė, kad jis šį brangų smuiką t 
pirkęs Muenchene juodajame turgu
je ir mokėjęs 2.500 markių. Savinin
kas, kuriam smuikas nė kiek nesu
žalotas buvo grąžintas, jį vertina

žiuje La Sixaine leidykla išleido gar
sųjį A. Gailičio „Tomą Nipernadį“. 
Paryžiaus spauda savo atsiliepimuo
se kalba apie naują Goestą Berlingą. 
Tamsaares romanas „Teismas ir tei
sybė" taip pat užkariavo Paryžiaus 
knygų mėgėjų dėmesį, gi vertėjas 
įžangos žodyje sako, jog jam retai 
pasitaikė proga aptikti tokią puikią 
knygą, kaip toji.

Meno pasaulyje iškilo estų smui
kininko Antano Aumeres vardas. 
Turėdamas dar tik 32 m. amžiaus, 
jaunasis estas eina tikruoju meno 
pasaulyje retų laimėjimų keliu. Bai
gęs Talino konservatoriją, savo ru
tiną patobulinęs pas žymius pasaulio 
smuikininkus, jau 1932 metais Vie-’ 
nos konkurso metu laimi antrą thetą. 
Gi jau 1935 metais Varšuvoje Au- 
mere liekia nepralenkiamas. Kad ir 
nepaprasti laimėjimai tarptautinėje 
scenoje, Aumere lieka ištikimas sa
vai tautai ir nepasiduoda, užsienio ■ ag. 
vilionėms koncertuoti muzikos pasau
lyje žinomuose centruose. Todėl ir 
šiuo metu Aumere pirmenybę teikia 
estų ir kitų tautų tremtinių stovyklų 
salėms, o tik po to seka kiti klausy
tojai. Konkurse į Muencheno operos 
koncertmeisterio vietą Aumere, toli 
už savęs palikdamas kitus konkuren
tus, laimi, iš 4 reikalaujamų dalykų 
sugrojęs tik pirmąjį. Kartu su šiuo 
laimėjimu, meisterio rankoms pati
kimas Stradivarijaus smuikas, Bava- 
riįro valstybės nuosavybė.

J. Mik.
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Kodėl Aliaskoje maža gyventojų?
Aliaskos pajūris yra vienas ilgiau

sių pasaulyje ir siekia 33.904 mylias. 
Jame yra rinktinių ūkių, pieninių ir 
lentpjūvių, bet daugelis jų iš sąrašo 
jau išsibraukė, nes vyriausybė pasiė
mė vaisius, o savininkams paliko tik 
lupenas. Be to, vietiniams buvo drau
džiama navigacija toliau negu ketvir
tis mylios. Tuo būdu iš tikrųjų buvo 
suvaržytas vietos bendrovių steigi
mas, kuriuo pasižymi Amerikos kraš
tas.

Kodėl lašišų 50.000.000 dolerių 
pramonė Aliaskoje negali paremti 
didelių teritorijos gyventojų skai
čiaus? Si pramonė pralenkia Flori
dos vynuogynus, Nyomingo galvijus 
ar Montanos varį. Bet Aliaskos laši
šų žvejyba nėra aliaskiečių nuosa
vybė. Iš 434 žuvų gaudymo pinklių, 
— pagrindinių lašišų gaudymo prie
monių, — aliaskiečiams priklauso tik 
38. Šios gaudymo pinklės yra fede
racijos licencijos reikalas. Kadangi 
aliaskiečiai federalinėj vyriausybėj 
jokio balso neturi, tai licencijos, išė
jusios iš termino, dažnai atitenka jau 
nebe aliaskiečiams.

Iki šiol aliaskiečiams nepasisekė 
žuvų pramonę paimti f savo rankas. 
Iš Aliaskos viskas išvežama. Todėl 
nenuostabu, jeigu iš 11.000 baltao
džių, gimusių Aliaskoje, bepaliko tik 
4.000, likusieji taip pat traukia į šalį.

Čia viešpatauja kolonialinė psi
chologija. 87% žemių priklauso fe- 
deralinei vyriausybei. Galima išnuo- 
muoti, bet nusavinti — ne. Vyriau
sybė gali visada nutraukti nuomos 
sutartį. Esant tokioms sąlygoms, ma
ža gali atsirasti tokių, kurie rizikuotų 
įdėti kapitalą i įmones.

Aliaskos anglių depozitas esąs ly
gus tokiam pat Pensilvanijos depo
zitui, bet nuo 1890 ki 1940 metų 
Aliaska anglies įsivežusi daugiau, ne
gu ji pagamina. Nors vidaus reikalų 
departamento taisyklės leidžia išnuo- 
muoti, bet privatiems asmenims la
bai ribotai. Tokie trukdymai nelei
džia anglies gamybai išaugti.

Visa Aliaskos gerovė pareina nuo 
Washingtono, o aliaskiečiai šiame žai
dime turi maža kortų. Jie neturi nei 
senatoriaus nei kongresmano, kurie 
turėtų tokią pat galią, kaip jie turi 
Amerikoje, kad galėtų įsikišti į dide- 
liuš plotus miškų ar anglies atsargas. 
Jiems išnaudoti Aliaska turi tik vie
ną bebalsį delegatą.

Aliaska iki šiol traktuojama kaip 
kolonija ne valdoma kaip Amerikos 
suverene dalis, bet iš kurios viskas 
plėšiama. Aliaskiečiai ironiškai juo
kiasi iš tokio fakto, kad lašišos kon
servuojamos Aliaskoje, paskui siun
čiamos etiketėms ūždėti į Seattle ir 
paskui atvežamos atgal. Ir tuo būdu 
aliaskietis moka dvigubą važmą.

Aukštas važmos tarifas aliaskie
čių pragyvenimą padaro beveik dvi
gubai brangesnį negu New Yorko 
mieste.- Net ir normaliu metu Alias
koje 4 puslapių laikraščiui moka 10 
et., už plaukų nukirpimą — 1,35 dol. 
ir už 12 kiaušinių — 1,25 dol.

Aliaskoje pragyvenimas pareina 
nuo atstumų, pvz., jei Seattle pragy
venimą'laikysime 100, tai Juneau — 
155, Seward — 167, Name — 215 ir 
Fairbanks — 222.

Jei aliaskiečiai galėtų panaudoti 
Kanados Prince Rupert uostą, 650 
mylių šiauriau nuo Seattle, jie galėtų 
frachtą beveik pusiau numušti. Bet 
pagal Jone paktą, remiamą Washing
tono valstybės senatoriaus, aliaskie
čiai negali tuo pasinaudoti.

Tikrasis Aliaskos valdovas yra 
JAV vidaus reikalų ministeris. Įsta- 
tymdaviai yra rinkti, bet jų veiksmus 
gali vetuoti gubernatorius, kurį ski
ria prezidentas ir kuris subordinuo
tas vidaus reikalų ministeriui. Bet 
kokie gubernatoriaus sprendimai gali 
būti panaikinti vidaus reik, mini- 
sterio.

Gubernatorius Gruening, paskir
tas prezidento, dažnai negali išvykti 
svarbiais krašto reikalais dėl vid. 
reik, ministerio Ickes draudimo. Ir 
kai vieną kartą gubernatorius pareiš
kė spaudai, jog jis priešinsis dėl 
Aliaskos viešųjų žemės plotų „aptvė
rimo“, tai Ickes paklausė jį, kurią 
teisę jis turėjo taip. tvirtinti.

Aliaskos ateitįs numatoma tik ta
da, kai ji taps valstybės dalimi. Da
bartinę padėtį palaiko dvi grupės, 
kurios daugiausia iš jos turi naudos. 
Viena grupė sudoroja žuvis, aukso 
kasyklų bendroves, laivininkystės 
bendroves, kurios milijonus iščiulpia 
iš krašto ir kurių savininkai gyvena 
už Aliasko ribų. Antrąją grupę su
daro federalinė biurokratija, kuri ne
nori netekti tos naudos, jei Aliaska 
būtų savaranki.

Nors apie Aliaską buvo 
ne kartą rašyta ir nemaža 
paskaitų skaityta, vis dar 
manome, bus naudinga pa
kalbėti. Čia duodame straips
nio santrauką iš .^Reader’s 
Digest“,kuris nagrinėja prie
žastis, kodėl žmonės bėga iš 
Aliaskos. Straipsnio auto
rius yra Richard L. Nerber- 
ger. Red.

Jungtinėse Valstybėse periodiškai 
atsinaujina entuziazmo bangos dėl 
Aliaskos. Nuo 1867 metų, kada mes 
pirkomeiš Rusijos šią teritoriją, ma
žiausiai penkis kartus gyvas bruzdė
jimas dėl Aliaskos apėmė tautą. Kon
grese oratoriai lygino Aliaskos šalti
nius su Švedijos, lygino su Texas 
plotu, o apsigyvenimo galimumus — 
su mūsų tolimaisiais vakarais. Ta
čiau Aliaska vis dar pasilieka lauki
nė ir su tiek pat baltaodžių gyvento
jų, kiek jų ten gyveno prieš beveik 

• 60 metų.
Praėjo jau 80 metų, kaip Amerika 

valdo Aliaską, o tas kraštas gyventojų 
teturi tik 80.000, kurių 33.000 sudaro 
indijonai ir eskimai. Yukon aukso 
ieškojimas iššaukė Teodoro Roosevelt 
svajonę apie Aliaską, kaip apie nau
ją Skandinaviją vakariniame pusru
tulyje. Tačiau šis kraštas, didesnis 
negu Suomija, Danija, Islandija, Nor
vegija ir Švedija kartu paėmus, turi 
mažiau gyventojų negu pora tuzinų 
kvadratinių blokų žemutiniame 
Stockholme.

Kas per klaida su Aliaska? Tarp 
kitų dalykų, Aliaskai trūksta politi
nio savarankumo ir ekonominės lais
vės. Nėsant teritorijos šaltiniams sa
vininko ir nuolatinė vyriausybės 
kontrolė turtingiausią pasaulyje kraš
tą išlaikė tikrai primityvioje būklėje 
(m. pabr.). -

Aliaskos žuvininkystė yra vertin
giausia pasaulyje, bet pajamos iš jos 
patenka ne Aliaskos gyventojų kiše- 
hėsna. Drąsus, savim pasitikti žmo
nės gyveno Aliaskoje, bet visiškas 
krašto priklausymas vyriausybės val
dininkams ir biurokratams, kurie yra 
per 4.000 mylių atstumo nuo Alias
kos, atbaidė juos ir jie pasitraukė į 
šalį.

Daugiausia neįkainuojami natūra
lūs Aliaskos turtai, esant aukštiems 
pervežimo mokesčiams, yra apsaugo
mi nuo išvežimo už jos ribų. Kad 
naujakuriai galėtų savo produktus 
pigiai pergabenti, turėtų būti pra
vestas siaurasis Pacifiko geležinkelis, 
vyriausybės remiamas. Dabar Alias
kos geležinkeliai priklauso vyriausy
bei ir .yra jos eksploatuojami. Dėl 
aukštų tarifų pervežant vinių dėžę 
356 mylias iš Auchorage į Fairbanks 
reikia sumokėti tiek, kiek reiktų mo
kėti už pervežimą tokio pat svorio iš 
Chicagos į Seattle, 2.350 mylių. Vie- 

:nai tonai pervežti vieną mylią Alias
kos geležinkeliais reikia sumokėti 8 
kartus daugiau negu JAValstybėse.

Seniau tolimųjų vakarų vyriausy
bė nedėjo pastangų, kad kiek galima 
daugiau būtų įkurta savininkų. Že
mė privačioje nuosavybėje kelia ci
vilizaciją ir pastovumą. Dabar gi pa
leistas karys, degdamas viltimi įsi
kurti Aliaskoje, negali įsikurti daug 
žadančioje 115.000.000 akrų teritori
joje. Jis galėjo atsižymėti užšalusios 
žemės prie Beringo jūros, bet federa- 
liniai nuostatai praktiškai neleidžia 
jam įsigyti nuosavybės miškinguose 
pietų-rytų Aliaskos fiorduose, kur 
klimatas yra švelnus ištisus metus.

Nutilo Grace Moore daina
— Ji mėgo lietuvių dainą

„Kur bakūžė samanota“
New Yorkas. — Lėktuvo katastro

foje šalia Danijos sostinės žuvo Gra
ce Moore, viena populiariausių Ame
rikos dainininkių.

Ji iš Danijos skrido koncertui į 
Stockholmą. Lėktuvas, vos pakilęs, 
staiga krito žemyn, ir visi keleiviai 
žuvo.

Iš viso žuvo 22 žmonės, tarp jų 
Švedijos princas Gustavas Adolfas.

Grace Moore, gimusi šio amžiaus 
pradžioje, išgarsėjo kaip dainininkė 
Puccini operose.

Karo metu ji daug dainavo karei
viams ir dabar važinėjo su koncer
tais po Europą.

Netrukus ji turėjo grįžti į Jungti
nes Valstybes ir jau buvo paruošta 
pereiti į katalikybę.

Turėdama pažįstamų tarp lietu
vių, ji buvo, ypač pamėgusi „Kur ba
kūžė samanota“ melodiją ir dažnai 
Ją niūniuodavo, be žodžių, kurie jai 
rodėsi per sunkūs išmokti. („Ame
rika“, 1947 m. sausio 11 d.)

Mūsų Kelias 1947. II. 20.

Iš kur toji DP delegacija pas Belgijos angliakasius?;
Šie biurokratai patenkinti, kad 

valstybė nesipriešina monopolistams, 
kurie surenka Aliaskos turtus. Ta
čiau jie nepaaiškina, kodėl pono Ickes 
valdymo metu lašišų žuvininkystė, 8 
didelės konservavimo bendrovės, su
darytos ne Aliaskoje, tapo savinin
kais daugiau negu pusės žuvininky
stės gaudymo priemonių. Vidaus rei
kalų ministerija, be to, yra išdavusi 
licencijas 2 bendrovėms, kurios apė
mė 25 % žuvininkystės priemonių 
(Ickes buvo vidaus reikalų ministe- 
riu, bet dabar jo vietoje yra kitas — 
Krug, red.).

Naujasis vid. reikalų ministeris p. 
Krug yra kiek daugiau pažadėjęs. 
Praėjusiais metais p. Krug yra pa
skelbęs, jog 18.640.000 akrų žemės 
ploto Aliaskoje numatoma pavesti 
privatiems reikalams. -

Matanuska slėnio kolonija po ke- 
letos netikrų pradėjimų pagaliau su
silaukė tai, kad apie 260 šeimų įsi
kūrė ūkiuose. Pagal kitą programą 
numatyta pirmojo pasaulinio karo 
veteranams leisti įsikurti šiaurėje. 
Jeigu valstybės idėja taps realybe ir 
jeigu važmos tarifai nebus aukštesni 
kaip ir visame pasaulyje, aliaskiečiai 
gali tikėtis, jog tas kraštas turės tei
sėtų šansų realizuoti milžiniškas ir 
turtingas priemones. Am.

Taikos anatomija
(Pagal prof. EMERY REVES veikalo “The Anatomy of Peace" santrauką, tilpusią “The Readers Digest" ‘

(2) 1945-6 m., spaudai parengė Dr. Br. KALVAITIS)
KAPITALIZMO TRŪKUMAI

Kapitalizmas buvo vyraujanti 
ekonominė filosofija, kada -gimė in- 
dustrializmas. 19-to amž. pradžioje, 
kada prasidėjo pramonės revoliucija, 
laisvę atnešusios 18-to amž. politinės 
revoliucijos buvo susikonsolidavu- 
sios. Jų tikslai buvo atsiekti. Demo
kratiškai tautinės valstybės — respu
blikos bei konstitucinės monarchijos
— buvo tvirtai Įsikūrusios vakarų 
pasaulyje. Buvo visai natūralu, kad 
politiniai idealai, kurie tada trium
favo, pasidarė taip pat pagrindiniais 
principais ekonomistų, pramoninkų 
ir prekybininkų tarpe, ankstyvam 
pramonės amžiuje.

Tuo būdu laisva iniciatyva, laisva 
prekyba ir laisva konkurencija, sa
vaime suprantama, ėjo kartu su poli
tiniu liberalizmu. Bet laisvė žmonių 
visuomenėje yra relatyvus dalykas. 
Laisvė, už kurią žmogus kovojo 5.000 
metų, praktikoje reiškia tik tinkamą 
paskirų individų santykių derinimą 
visuomenėje. Žmogaus laisvė gali 
būti sukurta, tiktai apribojant laisvą 
panaudojimą žmogaus impulsų, vi
suotinai taikomos prievartos pagalba
— kitais žodžiais — įstatymais. Ji 
gali būti suktlrta tiktai su sąlyga, 
kad vieno individo laisvė nesusikirs
tų su laisve kitų.

Ekonomistai, absoliutiškai laisvos 
iniciatyvos šalininkai, tačiau, nesu
gebėjo suprasti, kad laisvė ekonomi
niuose reikaluose, negali jokiu būdu 
būti absoliutiška. Neribota ir nevar
žoma veikimo laisvė galima būtų 
įgyvendinti tik tuo atveju, jei šiame 
pasaulyje būtų absoliutiška lygybė 
tarp paskirų individų, jei būtų panai
kintas nuosavybės paveldėjimo dės
nis ir jei kiekvienas asmuo turėtų 
pradėti iš nieko. Kadangi toks daly
kas negali atsitikti, tai iniciatyvos 
laisvė ir galimybė reikia laikyti rela- 
tyviomis ^sąvokomis. Aišku, kad ta 
tvarką, kuri dabar egzistuoja, kapi
talistiniuose kraštuose negali būti 
pavadinta „laisva iniciatyva“, kadan
gi tiek daug pramonės įmonių yra 
monopolizuota, jog naujai atsiradęs 
negalėtų nei pradėti nei pradėjęs 
konkuruoti su tokia pramonė.

Pasėkoje to modernusis industria- 
lizmas sukūrė ne tiktai nesapnuotus 
turtus ekonomiškai stipriems, bet ir 
neturtą ir laisvės trūkumą milijo
nams kitų, kurių darbas dabar yra 
gryna prekė.

Šita padėtis savaime iššaukė reak
ciją ir, pagaliau, modernųjį socia
lizmą.

Socializmas moko, kad privatus 
kapitalizmas veda. prie monopolinės 
padėties — prie kapitalų koncentra
cijos nedaugelio rankose ir prie nu- 
biedninimo dirbančios masės.

Dabar jau beveik visą šimtmetį 
eina šita klasių kova, nors visas gin
čas yra pagrįstas klaidingu suprati
mu. Kapitalistinė sistema yra nevy
kusi ne dėl to, kad kapitalas, kontro
liuojamas paskirų individų arta* pri
vačiu bendrovių. Ji oaatrodė netin

Besiruošiant spręsti Europos DP 
problemą, kyla vis daugiau balsų už 
tai, kad reikėtų išvietintus asmenis, 
kurie dėl vienų ar Idtų priežągčių ne
gali grįžti namo, perkeldinti į kitus 
kraštus ir ten suteikti jiems darbo, 
leidžiančio susikurti naujas gyveni
mo sąlygas. Paskutiniuoju metu vis 
daugiau kraštų ketina po dalį tų ne
laimingų žmonių apgyvendinti pas 
save. Vienas tokių kraštų, konkre
čiausiai pareiškęs savo norą priglau
sti DP, yra Belgija. Jau kuris laikas, 
kaip Belgijos vyriausybė pradėjo ve
sti derybas su amerikiečių karine va
dovybe (U3FET), norėdama gauti 
20.000 sveikų, pajėgių vyrų, sutin
kančių dirbti jos anglių kasyklose.

Šiai akcijai pagreitinti ir su darbo 
sąlygomis vietoje išsamiau susipažin
ti, amerikiečių karinė vadovybė buvo 
numačiusi pasiųsti Belgijon pačių DP 
atstovų delegaciją, kuri grįžusi į sto
vyklas galėtų objektyviai painfor
muoti savo tautiečius apie tenykštes 
darbo, uždarbio, aprūpinimo ir pra
gyvenimo sąlygas. USFET pradžioje 
buvo namačiusi sudaryti dvigubai di
desnę delegaciją, tačiau susidūrus su 
technikiniais sunkumais, turėjo apsi
brėžti 13 asmenų, kuriuos ji UNRRA- 
os padedama parinko iš įvairių tau
tybių ir įvairių stovyklų ir kurie, 
kaip jau šiame laikraštyje buvo mi

kama dėl to, kad į „laisvę“ buvo žiū
rima kaip į absoliutinę laisvę, užuot 
žiūrėjus kaip į žmogišką idealą, kurį 
reikia nuolatos taisyti ir regulioti 
įstatymais.

Praėjus pasakiškos gerovės perio
dui nedaugeliui ir vis didėjančio 
skurdo daugeliui, įvairūs kraštai ėmė 
tiesti tiltą per bedugnę tarp kapita
listų ir prpletarų klasių eksperimen
tuodami su profsąjungomis, sociali
niais draudimais, įpėdinystės mokes
čiais ir kitokiom priemonėm. Prak
tika neabejotinai parodė, kad šita 
kryptim einant galima rasti proble
mos išsprendimą, kaip kad ji yra be
veik išspręsta Švedijoj, Danijoj ir 
Norvegijoj. Tas faktas, kad evoliu
cija reikalauja, jog tam tikri žmo-

RYŠKIOSIOS ASMENYBES I 

Jawaharlal Nehru
Jei beveik kiekvienas asmuo, ku

riam lemta pasirodyti politinėje are
noje, turi tam tikro misticizmo, tai 
ką bekalbėti apie Indijos laisvės kovų 
politikus ir konkrečiai apie indusų 
dabartinį vadą Nehru. Kiekvieną 
kartą, o tokių kartų buvo jau aštuo- 
ni, kai Anglijos administracija areš
tuodavo Nehru, visa indusų tauta 
paskelbdavo streiką, arba sukeldavo 
riaušes, arba suruošdavo mistiškiau- 
sias maldų procesijas. Anglai pažįsta 
to vyro galią ir neveltui jį jau yra 
pralaikę kalėjime šešiolika metų su 
nevienodomis pertraukomis. Prade
dant trisdešimtais savo amžiaus me
tais, Nehru ištisą šimtmečio ketvir
tadalį nė karto nenusilenkė Didžio
sios Britanijos liūtui. Ir šiandien su. 
58 metų našta Nehru, lyg koks sim
bolis, laiko savo valioje neaprėpia
mas indusų mases. Po 25 metų kovos 
dėl Indijos nepriklausomybės Nehru 
jau yra praradęs savo asmenybę, o 
yra pasidaręs ištisa programa, dėl 
kurios milijonai indusų fanatiškai 
neapkenčia anglų, dėl kurios visa 
Indija laikas nuo laiko suliepsnoja, 
sukyla, pasipurto ir, lyg kokioje Al
moje, visa žygiuoja mirti už laisvę...

Pandit Nehru — pandit: tas žodis 
reiškia „eruditą“ — ne iš karto pasi
darė Indijos laisvės žvaigždė. Ilgai1 
jis augo to „pusnuogio fakyro“ Gan
dhi šešėlyje, giliai įsiklausydamas į 
jo legendą, gerai įsižiūrėdamas į jo 
idealą ir ilgai ryždamasis stoti į savo 
mokytojo vietą. Bet kartą pasiryžęs, 
Nehru, pilnas romantizmo, politinio 
svajingumo, eina per visas kliūtis, 
per kalėjimus, per skausmus, per vil
tis ir nusivylimus. Tie jo viengen
čiai, kurie išaugo Amerikos pasauly
je, vadina Nehru fantastu... Gi pats 
Nehru tuos intelektualinius kritikus 
vadina vaikais, išaugusiais mokslo 
syvais...

Ir kaip keista, kad pandit Nehru, 
tas Harrow ir Cambridge universi
tetų auklėtinis, tas anglų filosofinių 
sistemų žinovas, jų religijos ir jų ju
risprudencijos specialistas, pasiliko 
ištikimas savo antikiniam nacionali

nėta, š. m. sausio 19-26 d. lankėsi 
Belgijoje.

Štai pilna tos delegacijos sudėtis. 
Ją sudarė: 1) lietuviai' Br. Liškus, 
ūkininkas ■ — Hanau, K. Krulikas, 
stati inž. — Wuerzburgas; latviai: V. 
Korsts, Latvių Centrinės Tarybos 
vicep. — Hanau, P. Greizis — Kasse- 
lis; estai: K. Puidak, dipl. elektr. inž.
— Geislingenas, K. Fcldveber, kalnų 
inž. — Klein-Heibachas; Įenkai: J. 
Konczuhidze, agronomas — Ingol- 
stadtas, L. Bronowiecki — Ingol- 
stadtas, M. Motor — Coburgas; ukrai
niečiai: V. Maunkals, kalnų mech.— 
Hanau, A. Sekerek-Domikju, žurnal.
— Rosenheimas, J. Lučesen, kalnų 
inž. — Aschaffenburgas; jugoslavai: 
M. Velkovič, advokatas — Bad Aib- 
ling.

Tenka manyti, kad netrukus gal! 
stovyklose prasidėti būsimų anglia
kasių verbavimas. Tad minėtosios 
komisijos įspūdžiai ir jos padarytos 
išvados padės tautiečiams apsispręsti, 
kaip verbavimo atveju pasielgti.

Iš ekskursijos grįžusi komisija, 
prieš išsiskirstydama į savo stovy
klas, paruošė raportą, kurį įteikė 
amerikiečių karinės vadovybės šta
bui (USFET), Tarpvyriausybiniam 
Pabėgėlių Komitetui (IGCR) ir pa
skelbė spaudoje , 

gaus veiksmai iš paskirų asmenų bū
tų perduoti valstybei, dar nereiškia 
individualizmo galo. Tai reiškia grei
čiau, kad yisuomenės interesams ir 
jos narių laisvei gali būti daugiau 
patarnauta, jei tam tikri veiksmai, 
gyvybiškai liečiantieji visus, bus 
kontroliuojami visuomenės. Mūsų 
pilietinis gyvenimas visiškai remiasi 
ta pagrindine doktrina, jog maksi- 
mum individo laisvės pasiekiama t k 
uždraudžiant tokius žmogaus veik
smus, kurie trukdo kitų veikimą. To
kia yra politinės laisvės reikšmė. To
kia yra reikšmė ir ekonominės lai
svės. Ir • netobula pusiausvyra, ku
rios męs pasiekėme tarp laisvės ir 
suvaržymų, neabejotinai suvėlino 
mūsų ekonominį progresą.

niam kostiumui ir nieko nepasisavino 
iš europinio gyvenimo tradicijų. Prie
šingai, jis parsinešė iš Europos pasi- 
bodėjimą jos kultūra... Jis, grįžęs 
iš Anglijos, įstojo į Gandhi pėdas ir 
jas mina toliau. Triskart jau jam te
ko pirmininkauti Indijos Kongresui, 
tai aukščiausiai vietinės savivaldos 
institucijai. Daug kartų jis šaukia
mas į Londoną, daug kartų jam bu
vo siūloma karjerą, bet Nehru, kaip 
ir Gandhi, nieko daugiau netrokšta, 
kaip tik pilnos laisvės didžiulei In
dijai, vieningai Indijai drauge indu- 
sams musulmonams. Kietas yra rie
šutas pandit Nehru, bet Anglijos po
litinė išmintis jo netraiško, nes kol 
yra Nehru, tol Indijoje bus maža ko
munistų. „Komunistai nepriklauso 
Indijos nacionalintam židiniui, o Ru
sijos“, tokiu obalsiu jis reikalavo ir 
išreikalavo komunistų pašalinimo iš 
Kongreso. Ir Anglijos vicekaralius 
jam spaudė už šiuos žodžius ranką 
... Tai yra gilus ir brangus ryšys, 
dėl kurio Anglija atleidžia daug nuo
dėmių... Nehru’i.

Pandit Nehru kalba ir rašo tik 
Indijai. Jo raštai: „I laisvę“, „Indija 
ir pasaulis“, „Indijos vienybė“ — vi
si yra persunkti viena ir ta pačia 
mintimi: laisvė, laisvė ir dar kartą 
laisvė. Jis pranašauja didelę aziatinę 
imperiją, kurios pagrindas bus Indi
ja ir kuri apims Afganistaną, Per
siją, Indoneziją... Visa tai nepatin
ka anglams; ir ypatingai nepatinka 
Nehru pranašystė, kad toji azia- 
tinė imperiją pakeis Didžiosios Bri
tanijos karaliją, kurios žemėse saulė 
niekados nenusileidžia....

Nehru, kaip ir jo mokytojas Gan
dhi, gyvena asketiškai, bet daug pa
žangiau. Nesivežioja jis Londonan 
ožkos ir nesiveržia bado streikais. 
Jis — ne pasyvaus, o aktingo prieši
nimosi šalininkas. Jis filosofas vei
kėjas, jis advokatas karys, jis akci
jos, o ne negyvos moralės skelbėjas. 
Jau daug metų, kai Nehru gyvena 
našlys, bet, ir tokiu būdamas, jis te
belaiko prie savo namų užrašą: „Lai
mingas židinys“. V. Audrūnaa
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Uralo ir Sibiro paslaptys
(Atkelta Iš 4 pusi.) 

gadano g; ventojai, išskyrus aukštuo
sius pareigūnus ir kai kuriuos spe
cialistus, tai MVt> kaliniai. Panašus 
vaizdas ir visuose kituose Didžiųjų 
Rytų miestuose. Viena tik esą tikra, 
būtent, kad tie kaliniai vykdo prak
tikoje pagrindinę Politbiuro pro
gramą.

Sovietinė Aliaska
Toli Sovietiniuose Rytuose esanti 

Jokutijos respublika — geografiniu 
ir strateginiu požiūriu sovietams yra 
tas pats, kas JAV Aliaska. Tempe
ratūra čia siekia 70 laipsnių žemiau 
nulio ir čia, kaip ir Aliaskoj, ati
dengta daug žemės turtų, jų tarpe ir 
aukso šaltinių. 1940 m. tik vienas 
Aldanzoloto centras tiekė ketvirti 
viso TSRS esamo aukso kiekio. Ir 
čia paslaptys dengia šiuos turtus. 
Tiek težinoma, kad' Stalinas ypatin
gai domisi šiomis sritimis.

Tačiau aukso kasyklų (karštis Ja
kutijoje, tai jau istorijon patekęs daly
kas. Penkmetis planas iš šios srities 
numato apdaryti žymų pramonini 
vienetą. Nors oficialiai čia gyven
tojų skaičius siekia 400.000, tačiau 
V. Kravčenko teigia, kad 1943 m. 
MVD kalinių skaičius šioje srityje 

' pranešęs 800.000, gi šiandien būtų 
keista, jei jis nebūtų pasiekęs pu
santro milijono.

Šios respublikos sotinė, Jakuckas 
ant Lenos kranto, tai buvęs caristlnių 
'laikų tremtinių centras. Geležinkelis, 
Jakucką jungiąs šiaurėje su Komso- 
molsku ir pietuose su Chabarovsku, 
buvo per 10 metų statomas dešimčių 
tūkstančių žmonių gyvybės kaina. 
Galima net sakyti, kad tie 1.200 km 
yra nutiesti ant lavonų.

Bet tai, pabrėžia V. Kravčenko, 
nė kiek neatbaidė MVD remiantis 
penkmečio planu, projektuoti ne tik 
geležinkeli j pietus nuo Jakucko, bet 
ir naują 1.600 km ilgio geležinkeli iš 
sostinės ligi rytuose esančio Maga
dano. Be to, MVD numačiusi jau ir 
oro bazes strateginės reikšmės sri
tyse.

Kita pramoninė sritis, Transbai- 
kalas, su Kichachtos ir Petrovsko 
centrais, tai vieta, kurioje dirba apie 
350.000 kalinių. Po 1939 m. valymų 
išvykimas i rytus nuo Čitos be MVD 
leidimo uždraustas. Tuo būdu šioj 
sritis tapo paslaptinga zona, ir Jos 
paskyrimas težinomas aukštiems ir 
atsakingiems už jos eksploataciją 
pareigūnams.

Turtinga žemės turtais Krasno
jarsko sritis taip pat priklauso MVD 
— šioji gi net savo įtaką numato 
išplėsti į visą Jenisejaus slėni. Čia 
vienas trestas eksploatuoja anglies, 
nikelio ir platinos kasyklas Nprilsko 
Ir Dudinkos srityse.

Sovietų vyriausybė, anot V. Krav- 
čenkos, taikos metu veikia tiek pat 
tiksliai kaip ir karo metu. Pramonė 
yra valdoma lyg tai būtų armija, gi 
MVD esanti ypatingai įpareigota pa-

Vytautas K. Prutenis

Prieš metus...
SAUSIS

10 d. Londone prasidėjo JT pilnaties 
konferencija, kurioje dalyvavo 
2.000 atstovų iš 51 valstybės. — 
Mokslininkų grupė, vadovaujama 
Amerikos karo ministerijos, pirmą 
kartą istorijoje susirišo su mėnu
liu. Ryšys pasiektas garsaus „Ra
dar“ aparato pagalba.

17 d. Irano atstovas pareiškė, kad 
byla su Sovietų Sąjunga dėl Azeh- 
beidžano atiduodama spręsti Sau
gumo Tarybai.

18 d. Prancūzijos Konstituantas nu
tarė nutraukti diplomatinius santy
kius su Franco Ispanija ir už
megzti ryšius su egziline ispanų

• vyriausybe Meksikoje.
25 d. Atsistadydino Prancūzijos*- vy- 

riausybės galva gen. de Gaulle. Jo 
vieton išrinktas socialistas Felix 
Gouin.

VASARIS
> 4 d. Norvegijos užsienių reikalų mi- 

nisteris Trygve Lie priėmė pasiū
lymą užimti JTO generalinio se
kretoriaus vietą.

5 d. Saugumo Taryba baigė Graiki
jos klausimą, priėjusi nuomonę, 
kad ten esanti padėtis ir Anglijos 
kariuomenės dalinių buvimas ne- 
gręsia pasaulio taikai.

KOVAS
t d. Amerikiečiai ir britai sąžiningai 

išpildė trišali Teherano susitarimą 
ir tą dieną nebeliko nė vieno jų 

laikyti bei derinti didžiąją Politbiuro 
strategiją. O kas nori pažinti sovie
tinės pramonės projektus bei jos pri
gimtį, privalo, esą, įsidėmėti visus 
šiuos faktus, ypač jei nieko Jau ne
pasako planai ir statistikos skaičiai.

Toliau norodoma, kad MVD pra
moniniai poskyriai direktyvas gauna 
iš Valstybinio Plano Komisijos, N. 
Voznesenskio vadovaujamos, slapto
sios sekcijos. Papildomos direktyvos 
dar ateina kartais iš Ministerlų Ta
rybos, bet tik tuo atveju, jei visi 
nariai įeina 1 Politbiurą. Reikia juk 
prisiminti, kad MVD tai super-mini- 
sterija, kuri seka visų kitų miništeri- 
jtrveiklą.

Ir štai dabar aiškiai matyti, kad 
dėl antrojo pasaulinio karo impulso 
ir amerikiečių poskolos, vad. pret — 
bail susitarimo (11 milijardų dolerių!) 
dėka, gamybinis sovietinių Rytų pa-

Vasario 16-ji prieš šių metų kovo 10 dienų
(Atkelta iš. 3 pusi.)

Mažoms valstybėms norima dary
ti priekaištų, kad jos vis'vien ' 

virstančios kitų valstybių 
politiniu įrankiu

ir, esą, tatai sudaro pavojų taikai. 
Tai esą geriausia, kad kuri didelė 
valstybė jas imtų i globą. Ar tai tie
sa? Tieso ysra tik tiek, kad didžio
sios valstybes labai nori „globoti“ 
mažas valstybes (ypačiai sudaryti su 
jomis „kariškos pagalbos“ sutartis, 
kurios dažniausia baigiasi mažųjų 
valstybių okupavimu) ar bent turėti 
kaip tik tąją įtaką, dėl kurios tos 
mažos valstybės yra kaltinamos. 
Kiek turi pagrindo tie mažųjų 
valstybių kaltinimai dėl pasidavimo 
didžiųjų įtakai, geriausiai parodo tie 
priekaištai, kurie prieš ši karą buvo 
svaidomi Lietuvai iš jos kaimynų 
pusės. Sovietai vis kaltino Lietuvą, 
kad ji. dedasi su Vokietija, o Vokie
tija nenustodavo dejuoti, kad ji vis 
jaučia Lietuvoje komunizmo kvapą. 
Tai kurgi teisybė? Argi gali būti 
Lietuva iš karto ir prokomunistinė ir 
profašistinė? Žinoma, ne. Lietuva ir 
susilaukė iš abiejų pusių tų kaltini
mų kaip tik dėl to, kad nė su viena 
puse nesidėjo, kad Lietuva buvo ir 
liko prolietuviška, kad išdrįso nesvy
ruodama ir vipšai pasipriešinti tų 
abiejų jos kaltintojų penktosios ko
lonos darbams nepriklausomoje Lie
tuvoje. Net gi kovodama dėl Vil
niaus Lietuva nepasinaudojo įvairiais 
jos kaimynų „slūlijimais“ ir nekibo 
l jų meškeres“' Taigi, mažos valstybės 
ir nori ir sugeba nepasiduoti didžių
jų įtakai. Ir tatai kaip tik yra dide
lis pliusas taikos išlaikymui, nelei- 
džiąs taip lengvai didžiosioms susi
kibti tiesioginiai. Pirma reikia pulti 
neutraliąsias, mažąsias ■ valstybes. O 
tatai- sudaro tikrai daug moralinių 
nepatogumų besiteisiant, nes kas gi 
rimtai gali patikėti, kad viena ar kita

kario Irane. Sovietai gi paaiškino, 
kad dėl neaiškios padėties pačiame 
Irane ir kitur, savo karinių pajėgų 
iš tos šalies neatitrauks.

6 d. Atsistatydino UNRRA vyr. di
rektorius Lehmann. I jo vietą pa
skirtas La Guardia.

15 d. Gerai ginkluoti Sovietų kariuo
menės daliniai įžygiavo į Azerbei- 
džano provinciją, užėmė jos sostinę 
Tebrizą ir kai kuriose vietose pa
siekė Turkijos sieną. — Italijos 
rinkimai į parlamentą pasibaigė 
visišku krikščionių demokratų lai
mėjimu. Krikščionys demokratai 
pravedė 131 atstovą, o socialistų ir 
komunistų blokas atstovus.

31 d. Graikijoje vyko parlamento 
rinkimai. Iš 350 esamų parlamente 
vietų 200 gavo populistai (monar- 
chistai). Komunistai rinkimus boi
kotavo.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo, o Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu, e Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numeri, pasilikdami sau 10% nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 5,- RM. Prenumerata {mokama art du mė
nesius iš aukšto. Iš stovyklose gyv. pr.-ienių prenumerata nepriimama. • Einamoji są
skaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypothekcn- wid VVechsel-Bank, Filiale 
Dillingen-Donan (13b). Paskiro Nr. kaina 130 RM.
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jėgumas jau yra pralenkęs labiausiai 
avantiūristines, dar prieš karą puo
selėtas Politbiuro svajones. Pagal 
paskutines patikimas žinias, karo pa
baigoje pasiekta metinė gamyba tik 
šiose tolimose srityse buvusi tokia — 
30.000 lėktuvų, 40.000 tankų ir 120.000 
visų tipų ir kalibrų artilerijos vie
netų.

Penkmečio plano įvykdymas nu
mato ypatingai pakelti karini šių sri
čių pajėgumą. Tai bus atlikta sąskai- 
ton rusų žmonių gyvenimo lygio nu- 
mušimo ir eventualaus karo, kurio 
šioji rusų tauta nenori lygiai kaip ir 
kitos.

Bet, savo įdomius straipsnius bai
gia V. Kravčenko, sovietų vykdomi 
rytuose.užsimojimai žymiai geriau už 
jų vakaruose vykdomą propagandą 
atidengia jų tikruosius norus. i

Diplomaticus

maža valstybė gali būti pavojingą 
kuriam nors didžiajam kaimynui? 
Taigi, kad iš kalno išvengus tokių 
nepatogumų, ir siekiama imti mažą
sias valstybes. j savo globą. Svar
biausias gi, žinoma, tokio kaltinimo 
pagrindas — noras užimti geresnes 
strategines pozicijas ateities karui ir 
pasinaudoti savo „globojamų“ mažų 
valstybių ūkiu ir turtu.

Žinoma, negalime būti naiviais 
optimistais. Jei ir kaip teisingi būtų 
mūsų laisvės ir nepriklausomybės ar
gumentai, jiems niekada „nepatiks“ 
tieji, kurie suinteresuoti jais netikėti. 
Bet, mūsų laimei, mūsų pusėje yra 
du argumentai, su kuriais, kad ir la
bai nenoromis, kai kam reiks skaity
tis. Visų pirma, atsakingieji demo
kratinės .pasaulio politikos vadovai 
pakankamai įsitikino, kad diktatūros, 
ar jos būtų didelės (kaip Hitlerio) ar 
mažos (kaip Ispanijos), vėliau ar 
anksčiau sukelia karus. Taip pat įsi
tikino, kad pataikavimas diktato
riams, nuolaidos, nekaltų žmonių ir 
žemių metimas jiems 1 nasrus (kaip 
tai buvo su Hitleriu) jų nenuramina. 
Priešingai — juos stiprina ir sukelia 
jiems įsivaizdavimą, kad jie nenu
veikiamai galingi, kad niekas jiems 
negali pasipriešinti, jei jie ir kažko
kias niekšybes darytų. Ir todėl tie 
diktatoriai, kad ir prisigrobę sveti
mų žemių, Visvien veržiasi l karus. 
Šito fakto teisingumo šiandien niekas 
neabejoja.

Taip pat niekas neabejoja, kad 
jėgą galima nugalėti ne žodžiais, ne 
nuolaidų ar pasigailėjimo prašymu, 
bet tik tokia pat ar dap-didesne jėga. 
Tai vienintelis argumentas, kuriam 
ir diktatoriai „tiki“, nes ir jie žino, 
kad nuo šito argumento baigėsi die
nos jau nebe vieno kad ir garsiausio 
diktatoriaus.

Šitokios situacijos akivaizdoje 
mūsų viltys ir tikėjimas nėra tuščias. 
Tik, žinoma, jei ne žodžiais, bet ir 
darbais atliksime tai, ko iš mūsų lau
kia pavergtoji tautos dalis ir kanki
nama Tėvynė. Ši vasario 16 d. ir bu
vo metas tokiems apgalvojimams ir 
tokiai priesaikai padaryti, z

LENKŲ SPAUDOS BAI TUS .
Š. m. vasario 1 d. Stuttgrate įvy

ko lenkų spaudos balius. Metropolio 
salės, kur šis balius įvyko, buvo'gra- 
žlai papuoštos visų valstybių vėlia
vomis. Be lenkų, svečių tarpe buvo 
matyti ir kitų tautybių. Šiame pobū
vyje taip pat dalyvavo ir vokiečių 
spaudos atstovai. UNRRA-os parei
gūnų tarpe buvo ir lietuvės, UNRBA 
tarnautojos.

Programą atlikos lenkų mažosios 
scenos artistai.

Apie vidurnakti specialiai išleistas 
biuletenis, kur taip pat nepasigailėta 
ir UNRRA.

Restorano patalpose buvo turtin- 
gas bufetas su šiems laikams pritai-' 
kintomis valgių ir gėrimų kainomis.

Per šį pobūvi buvo numatyta pa
siristi paruoštas peticijas p. Roosevelt 
ir kitiems žymiems vyrams.

Veda N. Girtautai

SPORTO ŽINIOS
Praeitų metų patyrimas

Rašo K. CERKELIŪNAS

Jei 1945 m., tik' įžygiavus sąjungi
ninkams,, didesniose lietuvių susikon
centravimo vietose spontaniškai pra
dėjo kurtis sporto klubai ar būreliai, 
tai praeitais metais sportinis judėji
mas jau buvo įgavęs platesnes apy
braižas. Vis dėlto nereikia pamiršti, 
kad ir 1946 m., kaip ir anksčiau, bu
vo pasigendama institucijos, kuri 
sportinį judėjimą patvarkytų iš es
mės,, pakoreguotų reprezentacinę pu
sę ir visa nuskaidrintų auklėjimo 
kryptimi.' Sportininkai ir toliau buvo 
palikti Dievo valiai, kiekvienas klu
bas ar būrelis tvarkėsi, reiškėsi kaip 
vietos ‘ sąlygos diktavo, grynai savo 
iniciatyva ir savo atsakomybe. Aiš
ku, savanoriškas, pasakytumėm, par
tizaniškas principas turi savyje daug 
teigiamumų, bet jis tegali būti tik 
laikinio pobūdžio. Šiaip, kaip ir da
bar mūsų praktikoje, neišvengta ir 
tokių dalykų, kurių, esant sporto va
dovybei, būtų žymiai mažiau ar iš 
viso nebūtų buvę.

Kai kurie klubai ar būreliai, ne
būdami aukštesnio pajėgumo ir tin
kamai nepasiruošę, reprezentacinėj 
srity pasišaudavo l jiems per didelius 
uždavinius ir taip reprezentacija išei
davo nebūtinai tokia, kokia galėjo ir 
turėjo būti. Ypatingai rungtyniau
jant prieš svetimuosius dėl nepaty
rimo ar netinkamos organizacinės 
rankos, galima užtikti tam tikrų ne
tikslumų. Dažnai tik Įsikūręs klubas 
ar būrelis tuoj skverbdavos! j tarp
tautinių rungtynių sūkurį, nesisteng
damas pirma sutvirtėti viduje, susi
tvarkyti ir tąsyk pradėti visų 'taip 
geidžiamą pergalės pjūtį. Įsileidus į 
besaikę reprezentaciją, būdavo pri- 
mirštamas ir auklėjimosi momentas. 
Pavykdavo kokiam nors vienetui lai
mėti vienas kitas rungtynes prieš 
svetimuosius, tuojau atsirasdavo Įsi
siūbavusios pretenzijos ir kai kurių 
reprezentantų nė nemėgink užkabinti 
ar ką patarti. Paskendęs didybėje, 
jis mažai-ką pripažįsta, yra linkęs 
su kitais nesiskaityti ir stovykloje 
tampa „l’enfant terrible“. Po pradi
nių sėkmių, pergalės alkis vis dau
giau išgrąuždavo tokio, tariamo spor
tininko savitvardą, riteriškumo nebe
likdavo ir prisiartinus pralaimėjimui, 
toks nesusipratėlis nevengdavo pa
vartoti bet kokias priemones, kad tik 
pergalė liktų jo pusėje. Tai yra spor
tinio iškrypimo pavyzdžiai. Jų mūsų, 
tremties, sportiniam gal ir nebuvo 
tiek daug, kad reikėtų vien tik apie 
juodulius kalbėti, bet faktas, jog to
kių reiškinių pasitaikydavo.

Tokie įvykiai griežtai brauktini ir 
negali būti niekeno toleruojami, nors 
kartais ir tektų apraminti lokalinės 
ambicijos aistrą. Klaidinga nuomo
nė, kad mūsų, pavyzdžiui, krepšinin
kai gali tik laimėti, privesdavo prie 
kuriozų, kuriems plisti žymią duoklę 
atiduodavo ir žiūrovai ar net atsa
kingesni vadovaujančių įstaigų pa
reigūnai. Sugebėjimas ne tik gar
bingai laimėti, bet ir garbingai pra
laimėti dar nėra pakankamai išug
dytas mūsų sportinėje visuomenėje. 
Ir tSi taikintina ne tik patiems spor
tininkams, bet ir žiūrovams ar spor
tinį judėjimą palaikantiems ■ organi
zaciniams veiksniams.

Kaip tiktai reprezentacinėj ir kar
tu auklėjimo plotmėj labai pasigesta 
sportinės vadovybės, kuri visa tai su
gebėtų įjungti į tikrai kultūringą 
frontą. Šiaip, be eilės gerų ir visais 
atžvilgiais vykusių pasirodymų, bus 
privelta ir tokių, kurie apie mus su
darys klaidingą nuomonę ir bendram 
reikalui kažin ar padės.

Tai viena medalio pusė. Kita pu
sė žymiai skaidresnė. Galime, ir vi
siškai pelnytai, pasidžiaugti mūsų 
sportinės jaunuomenės dinamizmu, 
pastangomis ir šiose sąlygose i vie
šumą įnešti giedrų spinduli, demon

7 push Nr. 8 (68)

struoti kūno ir sielos harmonijoi 
šviesiąsias apraiškas, pradžiuginti 
kasdienybėj skendinčius tautiečius 
tauriu žaismu. Šiuo atžvilgiu mūsų 
sportinis jaunimas, šalia meno kolek
tyvų, yra didžiai nuopelningas, kaip 
vienas iš tų junginių, kurie dabar 
gali stoti 1 lygiateisi rungtyniavimą 
prieš svetimuosius. Kartu su meni
ninkais, sportininkai yra užsitarnavę 
didelės svetimųjų mums- reiškiamos 
pagarbos ir susidomėjimo, o tai mums 
visiems naudinga daugeliu atžvilgiu. 
Malonu pažymėti, kad daug kur | 
sportinį judėjimą teigiamai ir nuošir
džiai yra pažiūrėjusi ne tik visuo
menė, bet ir aukštesnieji stovyklų 
pareigūnai ar komitetai. Sportinis 
judėjimas susilaukė pritarimo iš są
jungininkų karinės valdžios, mus 
maitinančios organizacijos ar iš 
YMCA-YWCA. Glaudžiai bendradar
biaujant su valdančiaisiais, sportinin
kai per 1946 m. yra suruošę keletą 
didesnio masto parengimų, kurie žy
mėtini kaip tikrai šviesūs taškai. 
Prisiminkime tik didžiuosius krepši
nio turnyrus Kemptene (vasario 2-3 
d. d.), Dillingene (balandžio 6-7 d. d.), 
Scheinfeld (rugsėjo 14-15 d. d.). Iš 
kitų parengimų iškeltini jau antrus 
metus Augsburge pravesti Baltijos 
tautų olimpiniai žaidimai (rugsėjo 
20-22 d. d.) ir jau žiemą pravestos 
šachmatininkų pirmenybės. ' •

(Bus daugiau)

WUERZBURGO SPORTININKŲ 
j L VEIKLA

Praėjusių metų gale išrinkus nai*< 
ją sportininkų klubo „Vytis“ valdy
bą (pirmininkas — M. Aukštuolis, 
sekretorius — J. Vaičiūnas, reikalų 
vedėjas K. Mainelis ir kasininkė —i 
moterų grupės vadovė — V. Subat- 
niekaitė), sportinis gyvenimas, nors 
ir esant labai nepalankiomis sąlygo
mis, pagyvėjo. Nuo lapkričio pirmos 
dienos sužaistos septynios ■ krepšinio 
rungtynės: iš kurių vienos pralaimė
tos, vienos sužaistos lygiomis ir pen
kios laimėtos.

Praveduš stalo teniso turnyrą ir 
išaiškinus stipriausius žaidėjus, su
žaista ir laimėta trejos rungtynės! 
dvejos sų Wuerzburgo vokiečių rink
tine (6:3) ir (8:1) ir/su Bad Mergent- 
heimo „Vilku“ (5:3). Numatomas 
pravestuaštuonių stipriausių žaidėjų 
turnyras taškų sistema.

Kitos sporto šakos, kaip lengvoji 
ir sunkioji atletika, tinklinis, futbo
las ir kt., esant labai šaltam orui ir 
neturint tinkamos salės, laikinai ne- 
kultyvuojamos.

Veikia ir. šachmatų sekcija, kuri 
dabar pakviesta j Schweinfurtą (bet 
kol neišaiškinti stipriausi šachmati
ninkai ir nebaigtas turnyras, tenka 
nuo kvietimo atsisakyti).

Sporto klubas „Vytis“ dabar turi 
apie 80 narių-moterų ir vyrų ir vy
rų, neskaitant garbės narių-rėmėjų 
grupės, kuri jau susiorganizavusi.

Štutgarto Aukštosios Tech
nikos Mokyklos studentei

coli. Jūratei BYTAUTEI, 
)os mylimam tėveliui mirus, 
reiškiame gilią užuojautą

Štutgarto lietuviai 
studentai

„GRAUDUS VERKSMAI"
Prieš metus buvo Dillingene iš

leistas tokiu pavadinimu gavėnios 
giesmių rinkinėlis. Kadangi šio lei
dinėlio atsarga perduota Šv. Sosto 
Delegatūrai ([14a] Kirchheim-Teėk, 
Stėingaustr. 18), norintieji ji įsigyti 
kreipiasi tenai, bet ne j Dillingeno 
lietuvių stovyklą.

7



* puai. Nr. t (•») 1947. rr. 20.

) ■

MUSU KELIAS
LIETUVIŲ 8AVAITRASTIS

Tremi. problemos sprendimui artėjant
(Pradžia 1 pusi.)

Nors Jie tremtinių problemos 
sprendimai nėra racionaliai paruošti 
ir galutini, tačiau jie eina prie vie
nokio ar kitokio šio klausimo nar
pliojimo. Iš vienos pusės jie teikia 
vilčių, jog pagaliau baigsis tas ne
produktingas ir neracionalus tremti
nių gyvenimas ir kartu su tuo atkris 
visokie neteisingi DP adresu daromi 
priekaištai. Iš kitos pusės toks ne
racionalus tremtinių medžiojimas ir 
(siurbimas į svetimo krašto ūki kelia 
visiems tam tikro susirūpinimo. Iš 
čia pacituotų minčių ryškėja, jog tiek 
D. Britanija, tiek Prancūzija arba ir 
kiti Pietinės Amerikos kraštai ieško 
ir ieškos tik sveikų, stiprių ir pajė
gių asmenų sunkesniems darbams at
likti — anglies kasyklose, geležies ar 
plieno liejyklose bei sunkesniesiems 
žemės ūkio darbams.

Sis paskutinis klausimas ir kelia 
lietuviams susirūpinimo. Pirmiausia 
rūpestis didėja dėl išsiblaškymo, o 
kita — dėl mažiau pajėgių ar visai 
nepajėgių tremtinių likimo. Iš darbo 
jėgų medžiotojų aiškėja,, jog jiems 
rūpi ne esminis tremtinių problemos 
sprendimas, bet tik gyvoji darbo jė
ga. Mums yra brangūs visi lietuviai 
— pajėgūs ar paliegę, per maži, jau
ni ar per seni, netekę sveikatos kon
centracijos stovyklose ar nacių kalė
jimuose. O kur jie dėsis? Koks bus 
jų likimas, kai darbingiausius ir svei
kiausius išsirinks ir pasiims vieni ar 
kiti?

Atrodo, būtų tikslinga ir būtina 
mūsų vadovaujantiems veiksniams

Įvairios žinios
• Poros savaičių bėgyje britų mi
sija išvyksta į Austriją ir Italiją tirti 
sąlygų dėl DP verbavimo į. Anglija 
tekstilės pramonei Lancashire.
e Sovietų Sąjunga nieko neatsako 
į Amcriki ; paklausimą dėl 11.260.000. 
000 dolerių paskolos prekėmis karo 
metu.
• Pasirodė juodoje rinkoje — Ber
lyne, Frankfurte, Muenchene, Itali
joje ir Prancūzijoje netikri 10 dole
rių vertės banknotai — skriptai.
• S & S pranešimu, amerikiečių ci
viliai tarnautojai savas šeimas galės 
laikyti Europoje tik tokie, kurie uži
ma aukštesnes vietas, gaudami apie 
4.200 dolerių metams.
• Etnos ugnikalnis Sicilijoje pradė
jo veikti. Jis neseniai fontanu iššovė 
1950 pėdų (apie 580 metrų) aukščio 
lavos srovę. Aplinkinių miestų gy
ventojai stebi, kas bus toliau.

Pasaulis kritiškoje 
būklėje

(Pradžia 1 pusi.)
'Kad ir taip, tačiau Sovietų atsto

vas gen. pik. Kurasov pareiškė, jog 
jis rezervuojąsis sau teisę taikyti 
tuos įstatymus rusų zonoje.

Nesusitarta ir dėl Austrijos-Vo- 
kietijos prekybinės sutarties. JAV ir 
D. Britanijos atstovai laikėsi tos nuo
monės, jog ši prekybinė sutartis esan
ti Austrijos ir Vokietijos okupacinių 
jėgų reikalas. Rusai gi pasisakė, kad 
turį priklausyti keturių sąjungininkų 
kontrolės tarybai.

Neseniai Associated Press iš Lon
dono pranešė, jog 4 Didžiųjų pava
duotojai stovį arti nesėkmės dėl Au
strijos sutarties. Šalia ekonominių 
klauzulių, didžiausiu kliuviniu esąs 
Amerikos užsispyrimas, kad į sutartį 
būtų (traukta- žmogaus teisių garan
tija ir kad Austrija kaip suverene 
valstybė turėtų^ pakankamai laisvės 
pati daryti sprendimus.

Be to, Sovietai priešinasi natūra
lizacijos klauzulei. Sovietai, remiami 
Prancūzijos, nori uždrausti vokie
čiams, kurie atvyko į Austriją po 1933 
metų, 'natūralizuotis; jie esą turi būti 
išsiųsti atgal ( Vokietiją.

Iš šių kelių labai budingų pastabų 
aiškėja, kad taikos organizavimas 
neina nustatyta ir laukta vaga, bet 
Vis sutinka didelių kliūčių, kurioms 
nugalėti reiks dar daugelio pastangų, 
kantrybės ir, gal būt, realiosios poli
tikus argumentų, kurie greičiau gali 
duoti laukiamų vaisių. A. A. 

sueiti j glaudų kontaktą su atitinka
momis okupacinių pajėgų įstaigomis 
ir mėginti iškeltą problemą spręsti 
ne paviršutiniškai, bet iš esmės. Rei
kėtų kalbėti ne apie sveikiausios dar
bo jėgos iškeldinimą į vieną ar kitą 
kraštą, bet tam tikro skaičiaus trem
tinių perkeldinimą. Susitarus dėl 
skaičiaus, būtų kartu paimti* ne tik 
sveikieji, bet ir nedarbingieji ar ma
žiau pajėgūs dirbti. Tik iš perkel- 
dintojo skaičiaus t D- Britaniją ar 
Prancūziją galėtų pasirinkti sau tin
kamos darbo Jėgos. Perkėlus didesnį 
skaičių, susidarytų sąlygos turėti sa
vas mokyklas, savo spaudą, savo me
dicinos personalą, savo profesinius 
vadovus, savo dvasios vadovus (ku
nigus! ir p. Žinoma, gali atsirasti to
kių stipruolių, kurie su šiomis minti
mis nesutiks ir nenorės, kad su jais 
kartu vyktų ir mažiau darbingi žmo
nės. Bet tokių vis dėlto nedaug te
bus. Juk visi lygiai ar panašiai iš
gyvena ir vaikystės, ir jaunystės — 
stiprybės, ir senatvės bei ligos am
žių.

Tad baigdami šias mintis, norėtu
me pageidauti, kad būtų susirūpinta 
esminiu tremtinių, likimo sprendimu, 
nes jeigu nepasisektų IRO įkurdinti, 
tai Vokietijoje turėtų sunykti mūsų 
tautiečiai, netekę sveikatos ir jėgų 
savo Tėvynėje ar svetur. Būtų skau
dus ir gal nepateisinamas mūsų ne
apdairumas.

Tikėkime, kad mūsų vadovaują 
veiksniai padarys, kas galima ir kas 
reikia padaryti. A. M.

• Jugoslavijoje nuteisti mirties bau
sme vienas katalikų kunigas ir 2 bu
vę karininkai.
• Drabužių kainos Amerikoje šį pa
vasarį yra 10-15’/« aukštesnės negu 
praėjusį ir 50-60’Zs aukštesnės negu 
prieš 4 metus. Kostiumų ir paltų kai
nos beveik nepakilusios, bet mote
riškų vilnonių suknelių kainos pa
kilusios nuo 30 iki 50 dolerių.
• Rumunijoje apie pusę milijono 
žmonių badauja ir todėl prez. Tru- 
manas pasiūlė tuojau siųsti maisto.
• D. Britanijos ministeris pirminin
kas C. Attlee pareiškė, kad apie koa
licinės vyriausybės sudarymą neten
ka nė kalbėti. Kalbos apie tokį su
darymą esančios nesąmonė. (AP)
• Tarptautinis komitetas Europos 
klausimams studijuoti rekomenduoja 
tautoms karo belaisvius paversti lai
svais darbininkais. Į šį komitetą neį
eina Rusija ir Amerika, nors pasta-
roji artimai bendradarbiauja su juo. 
Dabar dar priskaitoma belaisvių: D. 
Britanijoje — 300.000, Prancūzijoje 
— 650.000, Belgijoje — 30.000 ir Ru
sijoje — 3-4.000.000.
• George C. Marshallis į Maskvos 
konferenciją išvyks kovo 5-7 d.
• Jugoslavijos reikalavimą atplėšti 
iš Austrijos jos teritorijos dalį Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzijos atsto
vai atmetė, nors jį rėmė Sovietų Są
junga.
• D. Britanija didina karo biudžetą, 
kuris sudarysiąs 4.028.300.000 dolerių, 
nes esą reikalinga dar 65.000 padidin
ti kariuomenę.
• Paruošiamoji IRO komisija yra 
pasiuntusi Trygve Lie telegramą 
prašydama, kad jis kreiptųsi į visas 
tautas prisidėti prie IRO. Iki šiol 
joje dalyvauja 11 tautų, kvorumui 
trūksta 4.
• Britų parlamentas antruoju skai
tymu priėmė vyriausybės planą, pa
gal kurį bus leidžiama lenkams — 
kariams apsigyventi D. Britanijoje, 
kur jie bus paruošti civiliam gyveni
mui. Konservatoriai tam projektui 
nesipriešino. (AP)
• Šiomis dienomis atvyks britų mi
sija į Vokietiją ir Austriją rinktis 
darbo jėgos į medvilnės pramonės 
įmones.
o Maskva Palestinos problemai iš
spręsti numato geriausią išeitį — 
britų kariuomenės atitraukimą iš ten, 
bet ne perdavimą šio klausimo Jung
tinėms Tautoms, kaip yra pareiškęs 
min. pirm-kas Attlee. Palestinos pro
blemos Londono konferencija neiš
sprendė, todėl šis klausimas perduo
damas JTautoms.

DP TURES PATYS IŠSILAIKYTI
Frankfurtas, vasario 13 d. UP. Ar

mijos pareigūnai yra paskelbę, jog 
nuo i. m. balandžio 1 d. pradėsianti 
veikti 375.000 DP darbo programa, 
pagal kurią stovyklose gyveną DP iš 
dalies turės patys save išlaikyti.

Armijos pareiškimu, vieno DP iš
laikymas vienam mėnesiui — maistui 
ir drabužiams — atsieinąs apie 16,8 
dolerių arba metams visiems DP apie 
75,000.000 dolerių.

Toliau pareiškime nusakoma, jog 
„armija planuojanti nuo ateinančio 
pavasario laipsniškai likviduoti do
vanai teikiamos globos ir išlaikymo 
programą, pradedant 1947 m. balan
džio 1 d. ir ją iš dalies pakeičiant 
savęs išlaikymo programs".

Darbo programą kariuomenė nu
mato tokią:

1) DP panaudoti okupacinėms pa
jėgoms. „Tokio plano pravedimo sėk
mingumas gali pareikalauti iš da
lies apmokėti už darbą doleriais, pa
remtais esama valiuta ar kreditais“.

2) Savitarpio pagalbos projektų 
išvystymas ir per armiją produktų 
pardavimas.

3) Kai kurių darbininkų įjungi
mas j vokiečių pramonę.

4) Į vokiečių ūkį įjungimas tų as
menų, kurių įkurdinimas gali būti 
ilgam metui atidėtas ar iš viso ne
pasiekiamas.

5) Pasilikusiems gyventi stovyklo
se nuompinigių ir pačios išsilaikymo, 
bazės sudarymas ir dabar DP naudo
jamų priemonių taisymas.

Pareigūnai studijuoją planą, pa
gal kurį DP būtų apmokamos išsilai
kymo išlaidos.

Pagaliau tas pranešimas taip už
baigiamas:

„Šio savęs išlaikymo statuso su
darymas (bus) yra laikinis tinkamai 
neužbaigtos emigracijos iš Vokietijos 
patvarkymas“ (S & S).

• Prancūzijos ministeris pirminin
kas, Paul Ramadier, reikalauja su
daryti draugiškumo paktą su JAVals- 
tybėmis. Jis tikisi, kad, gal būt, pa
siseksią paskelbti trijų didžiųjų (D. 
Britanijos, Rusijos ir Prancūzijos) 
draugiškumo ir tarpusavio pagalbos 
deklaraciją. (UP)
• Bulgarijoje, kurioje veikia ko
munistų režimas, nuteista 4 bulgarų 
pulkininkai po 15 metų kalėjimo, 19 
kitų aukšto rango karininkų — nuo 
6 mėn. iki 7 metų už tai, kad jie ren
gėsi nuversti esamą valdžią. (AP)
• Isadora Duncan sesuo Elizabeta 
Duncan planuojanti Muenchene ati
daryti tarptautinę šokio mokyklą. 
(UP)

Kietas pasiryžimas atstatys Lietuvą
LIETUVIŲ MENO — TAUTODAILĖS PARODA DILLINGENE

Vasario 16 d. Dillingeno Lietuvių 
stovykloje atidaryta lietuvių tauto
dailės paroda. Dalyvaujant stovyklos 
komiteto nariams, parodos rengimo 
komitetui, spaudos darbuotojams bei 
gausiai . subrinkusiems žiūrovams, 
komiteto pirm. p. Valiukonio pak
viestas parodą atidarė Dijlingeno 
UNRRA-os direktorius p. Crockart. 
Trumpoj atidarymo kalboj p. Direk
torius šia proga lietuvių adresu ne
pagailėjo šiltų žodžių. „Esu labai 
nustebintas jūsų darbštumu,“ — pra
dėjo jis. „Esamose sąlygose man pil
nai žinoma, kas galima padaryti ir 
kas ne, tačiau jūsų nušokta toli į 
priekį. Neveltui darbo simbolis — 
raudona spalva jūsų vėliavoje pa
dėta pagrindu. Po jos seka žalia — 
augimas, brendimas derėjimas vai
siaus ir geltona — prinokę darbo 
vaisiai“. Baigdamas linkėjo kuo grei
čiau išsipildyti mūsų troškimams 
grįžti ( mūsų laisvą tėvynę.

Parodos rengimo komiteto pirmi
ninkas dail. A. Rūkštelė padėkojo 
svečiui už atidarymą ir linkėjimus. 
Ta pačia proga padėkojo jis už pa
dėtą triūsą parodos rengimo komi
teto nariams: p. M. Laukienei, p. M. 
Macevičienei, Br. Šimkevičienei, p- 
lei A. Glėveckaitei, dipl. inž. archit. 
p-lei S. Statkevičiūtei ir dipl. inž. 
archit. V. Švipui. Nuoširdus ačiū tar
tas ir visiems kitiems, tiek parodą

• Irako užsienių reikalų ministeris 
Fadhil Jamali pareiškė, jog žydų imi
gracija į Palestina būtų „invazija ir 
agresija“. Arabai kiekvieną sionistą 
imigrantą vadina priešu. (AP)
• JAV žurnalistai kreipėsi į JAV 
užs. reik, minister! G. Marshall), pra
šydami kad būtų daromi žygiai dėl 
didesnio žurnalistų įsileidimo į Mask
vos konferenciją. Teleista tik 20 as
menų (norėjo gauti 72), dabar pra
šoma įsileisti nors 52.
• Lenkijos prez., B. Beirut spaudos 
konferencijoje pareiškė, jog numaty
ta didelė amnestija, kuri paliesianti 
100.000 kalinių ir 100.000 užsieny 
esančių lenkų. Įdomu pastebėti, kad 
demokratiškoje Lenkijoje buvo 100.000 
kalinių. Neaišku, ar tai visi ar tik 
dalis?
• JAValstybės su Kanada yra susi
tarusios ir taikos metu tęsti karinį 
gynybos bendradarbiavimą, kurs bu
vo sudarytas karo metu. Bendradar
biavime numatyta pasikeitimas ka
rininkais, susipažinimas su krašto 
gynyba, susitarta dėl bendro apmo
kymo būdo, organizacijos, įrengimų 
standartizavimo,, abipusis priemonių 
naudojimas oro ir Jūrų priemonėmis, 
jei keliautų karinės pajėgos ir 1.1.

Panašus bendradarbiavimas yra 
sudarytas tarp Anglijos ir Kanados. 
Taigi, trys kraštai organizuoja ben
drą gynybos planą. (AP)

t

Marshallio pareiškimas
JAV užs. reikalų ministeris dėl 

biudžeto mažinimo pasisakė neigia
mai. Biudžeto mažinimas, pasak jo, 
sudarytų „negalimas sąlygas“ kariuo
menei įf vyriausybei atlikti savo įsi
pareigojimus. 19 demokratų rūmų 
atstovų pareiškė, jog biudžeto maži
nimas pakirstų užsienių reikalų mi- 
nisteriui pagrindus Maskvoje. Sena
torius Vandenbergas čia pat pareiš
kė baimę, nes biudžeto mažinimas 
būtų jau nusiginklavimas. Toliau 
kalbėdamas jis pažymėjo, kad už vie
nų nusiginklavimą jis niekada ne
balsuosiąs.

Marshallis taip pat pasisakė už 
maisto tiekimą okupuotiems kraš
tams.

Santykiai su Lenkija nenutrau
kiami, bet ambasadorius kviečiamas 
į Wahsingtoną pranešimo padaryti 
apie praėjusius rinkimus Lenkijoje.

Apie Graikijos vyriausybės pra
plėtimą Marshallis labai gražiai atsi
liepė ir pareiškė savo viltį, jog par
tizanai būsią nuginkluoti, o krašte 
pritaikytos ekonominės reformos. 
Dabar esą 9O’/o aktyviųjų partijų 
bendradarbiauja su vyriausybe.'

VIS LABIAU PRIEŠINAMASI 
PRIEŠ LILIENTHALĮ

Paskutiniuoju metu pradeda vis 
daugiau ir daugiau senatorių pasi
sakyti prieš David Lilienthalį, ato
minės energijos komisijos pirminin
ką. Ypačiai griežtai prieš jo pasky
rimą pasisakė senatorius E. H. Moore 
(R). Jis pareiškė, kaip praneša AP, 

parėmusiems eksponatais, tiek lygiai 
prisidėjusiems kitais darbais.

Apie parodos tikslą pakankamai 
kalba jos rengėjų — parodos komi
teto įrašas pirmam lankytojų knygos 
puslapy: . . ’

„Šią Dillingeno Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės Tautodailės Pa
rodą, turinčią 600 eksponatų, atida
rome savo trečiųjų tremties metų va
sario 16 d., tvirtai tikėdami, kad pa
saulio teisingumas ir visos lietuvių 
tautos kietas pasiryžimas atstatys 
Nepriklausomą Lietuvą.' Lietuvių 
tauta, amžių bėgyje išugdžiusi sava
rankišką. tautodailę į aukšto lygio 
šaknyjančią dailę, yra verta gyventi 
Laisvėje šalia kitų Europos tautų, ką 
ji puikiai įrodė 1918-1940 metų lai
kotarpyje“.

Parodoj išstatytus eksponatus ga
lima suskirstyti į dvi pagrindines 
grupes: atsivežtus iš Lietuvos ir pa
gamintus tremtyje. Juos sudaro: au
diniai, tautiški rūbai, juostos, mezgi
niai, meniški medžio, gintaro ir odos 
dirbiniai, paveikslai, lėlės, lietuviškų 
sodybų modeliai. Yra taip pat spau
dos skyriusį kuriame surinkta beveik 
visi tremtyje išėję leidiniai, tiek 
spaustuvėje, tiek kitom priemonėm 
spausdinti. Išstatyti ir lietuviški pi
nigai, pašto ženklai, ordenai ir kt. 
Progimnazijos mokiniai turi savo at
skirą kampelį, kuriame išstatyti mo
kinių pagaminti rankdarbiai.

Estijos Laisvės šventė
(Pradžia 1 pusi.) 

neramių kovų ir susitvarkymo metų, 
ir 1920. II. 2d. taikos sutartimi Mas
kva atsisako nuo bet kurių teisių į 
šį kraštą.

Po to seka Estijos atsistatymo, kle
stėjimo ir žydėjimo metai — laisvės 
ir nepriklausomybės laikotarpis. Nuo
stabi pažanga reiškiasi visose ramios, 
kultūringos ir darbščios estų tautos 
gyvenimo šakose.

Ir štai tokiu metu Pabaltijo tautas 
ištikusi birželio tragedija neaplenkia 
ir Estijos, kuri, kaip ir Lietuva su 
Latvija, tetroško tik taikos ir laisvės, 
o savo valstybini gyvenimą grindė 
teise ir šventu tarptautinių susitarimų 
vykdymu.

Seka okupacija po okupacijos, 
krašto alinimas, žmonių naikinimas, 
geležinės uždangos nusileidimas ir tai, 
ką išgyvenome visų trijų Pabaltijo 
kraštų tremtiniai, bet ko nelinkime nė 
vienam demokratinio pasaulio pilie
čiui, suaugusiam su gimtąją savo 
krašto žeme.

Tikėdami atgimsiant pasaulyje 
teisę ir žmoniškumą, tikime prisikel- 
siant ir kaimynę Estiją jos laisvam ir 
nepriklausomam gyvenimui. Sis mūsų 
tikėjimas tebūna mūsų nuoširdžiau
sias linkėjimas kaimynams ir bičiu
liams estams jų didžiosios šventės 
proga! M. Zubrys.

jog nežinąs, ar Lilienthalis esąs ko
munistas, tačiau „esą gerai žinoma, 
kad visas New Deal režimas, nuo 
viršaus iki apačios buvo užterštas 
komunistais ir komunistų simpati- 
kais“.

AMERIKOS PASITRAUKIMAS 
VESTŲ PRIE KARO

Iš Chicagos AP praneša, jog John 
Foster Dulles, svarbiausias respubli
konų partijos užsienio klausimais 
kalbėtojas, Chicagoje savo paskaito
je pareiškė, kad dabar nesą jokios 
priežasties, kuri rimtai veiktų tradi
cinę JAV užsienio politiką ir vestų 
prie neišvengiamo karo.

Tačiau, sako jis, būtų rizikinga 
mums pasitraukti, nes sovietai brautųs 
į neapgalvotą vadovavimą, o tas ga
lėtų išprovokuoti karą. Jis pastebė
jo: „Yra rizikinga, nes pasitraukdami 
galėtume išprovokuoti karą, kuris 
Sovietų vadus pastūmėtų į neapgal- 
votumą“.

„Didžiausias karo pavojus iškyla 
iš galimo Sovietų klaidingo apskai
čiavimo. Politiniai vadai, būdami di
namiški ir turėdami didelę pradinę 
sėkmę, dažnai per daug pasitiki... 
Aš manau, kad Sovietų dinamizmas 
yra protingose ribose.. ,'z

— Prancūzijos atstovas pabalti
jiečių DP laiko labiausiai pageidau
jamais. Nors tarp jų esą daugiau in
telektualų, tačiau prancūzų įstaigos 
tikisi, jog jie galėsią prisitaikinti 
Prancūzijos ūkiui '

Būtina atskirai pažymėti, kad pa
rodai suteikia ypatingą toną dail. A 
Rakštelės išstatyti aliejiniai ir ak- 
vareliniai darbai, viso 12 paveikslų. 
Visi jie sukurti taip pat tremtyje.

Stovyklos komitetas Ištrėmime 
pagamintiems goriausiems ekspona
tams atžymėti paskyrė tris dvigubas 
premijas ir atskirai tris — progim
nazijos mokiniams. Vasario 18 d. pa
rodos komitetas premijas paskirstė. 
1-1 prm. premijuotos lėlės (dipl. inž. 
archit. S. Statkevičiūtė), 1-2 prm. — 
pav. „Tremtiniai“ aliejus (dail. A 
Rūkštelė), II-l prm. — sodybos mo
delis (dipl. inž. archit S. Statkevi
čiūtė), II-2 prm. — megztinis (p.’ V. 
Gubilienė), III-I prm. — šachmatai 
(p. Ang. Bliudnikas) ir III-2 prm. — 
megztinis (G. Peškienė).

Už progimnazijos mokinių išsta
tytus eksponatus I premija paskirta 
A Grigaičiui už lietuviškos sodybos, 
modelį, II prm. — B. Petrulytei už 
megztinį ir III prm.,— B. Jasutytei 
taip pat už megztinį.

Paroda tęsis iki vasario 24 0.
P. G.

Praeitame Mūsų Kelio Nr. 1 psl. 
atspausdinto paveikslo autorlns yra 
dail. Ant. Rūkštelė. Jo pavardė mi
nėtame Nr. prasilaadfr dėl technikinių 
kliūčių.
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